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Aan dit nummer werkten mee:
Rien van Kessel, Jan Driessens, Inge van Griensven, , Aukje
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Agenda, april

Zaterdag 5 april: Kaderavond.
Zondag 7 juni: Huldiging kampioenen

Foto voorpagina:
Mixed 10, kampioen in de H-klasse.

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

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 18 maart 2009

Zoals beloofd, deze keer het verslag van het Miecontoernooi, jammer dat
de belangstelling voor toernooien steeds meer afneemt, ondanks de “aanpassingen” zoals een Zwitsers systeem.
Verder in deze Minimiks natuurlijk de competitieverslagen, met de eerste
kampioen, de verwachtingen voor nog meer kampioenen zijn hoog gespannen.

Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Theo de Jong: secretaris
Anja Beekmans, bestuurslid
Ton Slaets, bestuurslid

Onze gastschrijver Bart zorgt deze keer voor de Column en Arne schreef
een verslag over een wedstrijd waar hij zelf niet bij was en Aukje Staal
verteld haar verhaal over haar kampioensteam.
Weer veel foto’s in dit nummer en enkele heel speciale van de jeugdcompetitie, gemaakt door Jowan Iven.

1. Opening
Ruud opent de vergadering om 20.45 uur
2. Ingekomen stukken
Uitnodiging informatie
avond collectieve verzekeringen
Aanvraag binnensportaccommodatie 2009-2010
Bericht van Raymond van
Eupen om eventueel lid te
worden.

Het hele jaar door zijn er veel activiteiten, georganiseerd door de verschillende commissies die BC Mixed rijk is. Helaas krijgen we maar weinig tekst
van deze commissies. Dat kan zijn een aankondiging van een evenement,
maar vooral het verslag van dat evenement.
De taak van de redactie is eigenlijk het verzamelen van teksten, deze bewerken en er een goed leesbaar clubblad van maken, niet om ook nog een
verslag van alle evenementen te maken.
We hadden gehoopt wat meer aandacht te kunnen besteden aan de “stilte”
in de hal, maar dat is deze keer niet gelukt. Wel ziet het er naar uit dat in
het nieuwe seizoen een aantal jeugdleden de overstap naar de senioren
gaan maken. Dat zou een welkomen aanvulling op de trainingsavond zijn,
we wachten af.

3. Notulen februari
Rectificatie van de notulen
betreffende competitiebij-

4. Commissies
• BAC De feestavond is
gepland op 14 november,
13 en 14 november zijn de
clubkampioenschappen.
De BBQ vind plaats voor
de grote vakantie de datum volgt nog.
• CC De digitale inschrijvingen worden waarschijnlijk deze week compleet
gemaakt. Harry v.d. Vegt

BEEK EN DONK

en Ton Slaets zijn hier
mee bezig. Voor vragen
betreffende de competitie
kan men bij Ton Slaets
terecht.
Het competitie-inschrijfformulier wordt dit jaar via
e-mail aangeleverd.
Afmelden voor de training
bij Ton Slaets of Erik Pennings.
Secretaris BC Mixed
Theo de Jong.

Foto op omslag:

Veel leesplezier met deze Minimiks,

Jeugd team Mixed 10 eerste kampioen van BC Mixed.

De redactie.

Op zondaf 8 maart won het
team van Aukje Staal met
overmacht van Ganzeveer
3 en vervolgens werd Brabantia 3 aan de kant gezet.
Door deze overwinningen
was Mixed 10 niet meer in
te halen en daardoor kampioen van de H-klasse. Op
29 maart speelde Mixed 10
zijn laatste wedstrijden van
dit seizoen. Con Brio 9 en
MINIMIKS apri 2009

drage zoals vermeld in de
minimiks moet zijn geen
24 euro, maar 25 euro
zoals het al was.
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Phoenix 5 werden, zoals
een kampioen betaamd,
met 8-0 verslagen .
Mixed 10 is een van de
weinige teams die geen
invallers nodig hebben gehad. Alleen Emma Iven
heeft een zondag gemist,
verder was altijd iedereen
aanwezig.
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In Mixed 10 speelden:
Merle Briels, Tesssa
Spierings, Emma Iven,
Bas van Lieshout en
Richard Staal.
Namens de redactie.
Van harte proficiat met het kampioenschap!

collumn

Gastenboek

Badmintonclub Mixed
Uit de oude doos van het Gastenboek

Lentekriebels

verzameld door Angela van Gelder.
.Rien: 5 juni 2008
De weerspreuk;
De tijd waarin de zon lijkt
te wachten noemt men ook
wel: de nachten
Vrijdag: zonuren 40% - regenkans 40% - temp. 23
gr.
Zaterdag: zonuren 40%
- regenkans 20% - temp.
24 gr.
Zondag: zonuren 50% - regenkans 10% - temp. 25
gr.
Nou wat moet ik er van
zeggen, gewoon heerlijk
jeugdkampweer

Afgelopen maand is de lente begonnen, en daar ben ik erg blij
mee. Sterker nog: ik vind het mieters, geweldig, enorm en groots.
Tijdens de lente wordt het geleidelijk warmer en neemt de kans op
vorst af. Maar laat ik de koningin even buiten beschouwing laten,
ik ben namelijk meer geïnteresseerd in het effect wat het mooie
weer op mensen heeft. Centraal in deze interesse staat de vraag
hoe het valt te verklaren dat mensen zoals ik door het schijnen van
de zon vrolijker worden? Ik heb de boeken er even op nageslagen,
want ik kon geen echte biologische verklaring vinden.
Het schijnt te maken te hebben met het feit dat de hoeveelheid serotonine en dopamine hoger wordt in je lichaam. Dit zorgt voor een
algemeen welbevinden en enige euforie, met name bij mensen die
veel buiten zijn. Het verlangen naar een partner of naar gemeenschap wordt overigens groter. Mogelijk is dit alleen te danken aan
andere, minder verhullende kleding van de mogelijke partners.
Maar toen ik vanmiddag op het terras zat in Eindhoven en om me
heen keek, kon ik me hier eigenlijk weinig bij voorstellen.

Ad: 22 maart 2007
Inderdaad, zoals andere
collega’s al aangaven gister een ware thriller in de
sporthal.Mixed 12 moest
aantreden tegen concurrent Eindhoven 2, tot gister
samen bovenaan met 2
verliespunten.
Van het begin aan af was
te zien dat beide teams
weinig onder zouden doen
voor elkaar.Elke partij was
spannend, ging er door
de zenuwen wel eens wat
verkeerd, maar er werd
geknokt voor elk punt.De
eerste 2 partijen werden
verloren,de volgende 2 waren voor ons.

Traditioneel wordt in ons land de voorjaarschoonmaak gehouden,
waarbij het hele huis wordt schoongemaakt. Daarna breekt de
zomer aan, gaan we weer met het hele gezin op vakantie, kredietcrisis of niet. Tja, en dan modderen we nog wat maanden aan en
voor je het weet zit je weer onder de kerstboom: iedere keer hetzelfde. Daarom 1 tip: geniet van het mieterse, geweldige, enorme
en grootse weer dat ons te wachten staat.
Met vriendelijke lentegroeten,
Bart Vaessen
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Dus de single’s moesten
uitkomst brengen. Theo
vocht voor elk punt maar
moest uiteindelijk na een 3
setter zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
Anja en Betsie wonnen hun
partij en stonden we met
4-3 voor.Het klapstuk was
uiteindelijk de al besproken
partij van Peter (invaller
voor Toon B.).
De eerste set was voor zijn
tegenstander, de tweede
partij voor Peter, dus een
noodzakelijke derde partij.
Hier zat alles in wat badminton mooi maakt, spanning, foutjes over en weer.
Na een 13 - 8 achterstand
rechte Peter zijn rug en
kwam op karakter langs
zijn tegenstander, 14-14,
dus verlenging.
Ook hier kwam Peter met
16-14 achter, maar aangemoedigd door teamgenoten en supporters kwam
hij in deze marathonwedstrijd naast zijn belager en
maakte ook nog het 17e
en beslissende punt.Dus
5-3 voor ons met nog een
wedstrijd tegaan, 2 punten
voorsprong. Dus 4 april
gaan wij voor het kampioenschap.
René: 31 maart 2006
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Gisteren hebben we een
historisch moment meegemaakt. Mixed 1 heeft met
7-1 gewonnen van Mierlo
en behaalde daarmee
haar grootste overwinning
dit jaar. En een belangrijke ook nog! Ik weet niet
precies hoe het zit, maar
waarschijnlijk mogen we
de laatste wedstrijd nog
dik verliezen van Phoenix
om toch in de topklasse te
blijven. En dat is toch knap
met een half team.
Even over gisteren. We
hadden geluk dat ook
Mierlo met invallers moest
spelen, maar dat neemt
niet weg dat wij (ik, Erik,
Noortje, Josje en Janneke)
een topprestatie hebben
geleverd.
Erik en Janneke moesten
op het nippertje de mix
afgeven, waarbij Janneke
ondanks twee wedstrijden
in twee dagen heel goed
stond te spelen. Ik en
Noortje pakten het eerste
punt. Daarna een gewonnen HD en een geweldige
winst in de DD (Josje en
Janneke). Dat gaf ons
vleugels en alle singles
werden gewonnen; met
extra complimenten voor
de single van Josje, die
ook twee wedstrijden in
twee dagen speelde. ..

Toen onze jeugdbegeleiding zelf nog
“jeugd” was!

23ste LANDSKAMPIOENSCHAP DUINWIJCK

Maridy is haar badminton carrière gestart in
Valkenswaard en in 1989 begonnen bij BC Mixed.
Ze begon haar competitie dat seizoen in Mixed 5,
in de eerste klasse. Naast teambegeleider, haar
beide dochters speelden ook competitie, is ze al
weer enkele jaren jeugdtrainster en ze heeft vele
jaren zitting gehad in het bestuur.

Maridy
Daems

Het Haarlemse Duinwijck
heeft voor de 23ste keer in
haar geschiedenis het
landskampioenschap voor
clubteams veroverd. In de
met 550 toeschouwers
gevulde Duinwijckhal werd
in een geweldige sfeer afgerekend met de laatst
overgebleven concurrent,
BV Van Zijderveld (5-1).

Uit de Mixed archieven

Duinwijck startte met winst
in het vrouwendubbel,
waarna ook het mannendubbel - zeer moeizaam
overigens - ook in winst
werd omgezet. 3-0 en 4-0
werd het door overwinningen van Gordon Thomson
en Selena Piek. Nadat
Lester Oey, Koen Ridder
had geklopt, viel de beslissing in het eerste vrouwenenkelspel, gewonnen
door Karina de Wit die in
de gehele competitie geen
enkele single had ingeleverd. De ploeg verloor geMINIMIKS apri 2009
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durende het seizoen niet
één wedstrijd. Daarna
barstte het feestgedruis
los, met het uitreiken van
de prijzen door bondsbestuurslid Jan Vermaas,
flessen champagne die

werden vergoten, onder
andere over hoofd en pak
van de coaches Rob Ridder en Wim Fisscher.
Sportief gezien was Duinwijck de zeer verdiende
kampioen:

Behoort BC Mixed tot de grotere
badmintonclubs van Nederland?
Top 10 NBB
1. DUINWIJCK BC
2. CONQUESTO 		
3. VAN ZUNDERT VELO
4. SCHOLLEVAAR BC
5. GOUWESLAG 		
5. TRILAN BC 		
7. ALMERE BV 		
8. FLYING SHUTTLE
9. ELO UNITED BC
10. AMERSFOORT BC

585
343
328
319
303
303
301
298
297
283

Top 3 regio Noord-Brabant
1. BCH			
272
2. FLYING SHUTTLE ‘57
227
3. BC’67 VEGHEL		
216
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Met zijn 189 leden
doet BC Mixed het
nog niet zo slecht
voor wat betreft de
grootte van de vereniging. In het lijste
van Brabant missen we Geldrop en
Tilburg, die lange tijd
tot de grootste clubs
van Nederland hebben gehoord. Verliest
Brabant terrein in
badmintonland?

NBB nieuws

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.

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

VD: Betty Krab en Karina de Wit w.v. Samantha Barning en Georgy van Soerland 21-19, 21-17
MD: Ruud Bosch en Koen Ridder w.v. Lester Oey en
Jorrit de Ruiter 21-15, 10-21, 21-18
ME 2: Gordon Thomson w.v. Dave Khodabux 21-14,
21-12
VE 2: Selena Piek w.v. Iris Tabeling 21-14, 21-15
ME 1: Koen Ridder v.v. Lester Oey 15-21, 19-21
VE 1: Karina de Wit w.v. Yik-Man Wong 21-9, 21-8

Over de Minimiks van april 1984

We kennen wel alle namen van de spelers van de grote
voetbalclubs, echter in onze eigen sport zijn we minder
bekend.
Wie kent de spelers uit de teams, die gespeeld hebben
om het landskampioen badminton?
Duinwijck, de club van Bondsvoorzitter Rob Ridder komt
uit Haarlem, van Zijderveld, een sportschool, komt uit Amstelveen. Dat waren de finalisten.
Hierboven staan de namen...

Een verslag van de huldiging van de jeugdkampioenen in de Braak. Mixed
2 was kampioen geworden
in de D-klasse en zij mochten spelen tegen een selectie uit die klasse, die wel
erg sterk was want Mixed 2
verloor met 6-2!
Een heel artikel was geweid aan:
“Sporten en de illusie
van een gezond leven”.
Toen rookte nog de helft
van het aantal sporters,
dat aantal is tegenwoordig
aardig naar beneden bijgesteld. Wat alcohol en (minder) gezond eten betreft is
er minder veranderd. Zelfs
een sportkeuring kwam ter
sprake.

Rob Ridder Europees kandidaat voor BWF Council
Rob Ridder is een van de Europese kandidaten
voor deCouncil (bestuur) van de Badminton World
Federation(BWF). De NBB-voorzitter is hiervoor
gevraagd door Badminton Europe. De verkiezingen van de BWF vindenplaats tijdens het WK voor
gemengde teams (Sudirman Cup) in Guangzhou
(10-17 mei).
Overigens wordt aanstaande zaterdag in Milaan de
jaarvergadering van Badminton Europe gehouden.
Daar worden o.a. bestuursverkiezingen gehouden.
Hiervoor zijn geen Nederlanders ‘in de markt’. De
vergadering wordt namens de NBB bijgewoond
door de bestuursleden Rob Ridder en Eric Bakker.
Volgende week zal de bondsvoorzitter hierover een
bijdrage maken voor CLEAR! 29.
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In april 1984 stopt Dora
Polman – na zes jaar- als
jeugdtrainster van de pupillen. Ook werd in de maand
een begin gemaakt met
de oprichting van de spelersraad, iets wat later uitgegroeid is tot de huidige
competitie commissie. De
eerste kandidaten waren
Chris Paulussen en Henry
Gruijters.

Natuurlijk ook weer humor,
deze keer door gastschrijver Drs. Bertinov Masinski ook bekend als Albert
Maas. Hij was van mening
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dat de naam : Steward”
toch beter klinkt dan zaalwacht.
BC Mixed kreeg in dat jaar
een groot aantal commissies, een daarvan was de
“Feestcommissie”
de
voorloper van de huidige
B.A.C.
In die commissie, ook het
feestkomité genoemd zaten Albert Maas, Geert
Hendriks, Willy Constant
en Rien van Kessel. Hun
eerste activuteit: Het organiseren van een feestavond voor de leden op 3
mei 1984,

Het grootste aantal nieuwe
leden ooit, kwam in die
maand, in totaal 15.
Niemand van die groep is
nog actief met badminton
bezig. We vonden wel een
hele mooie naam: Johan
de la Bretoniere. In october stond die naam weer in
de Minimiks, nu bij de gestopten…
MINIMIKS april 2009

Ari Ras vergeleek in zijn
“Gedachte prikkels” het
bestuur met het A-team,
een toen erg populaire TV
serie die tegenwoordig
nog elke dag op de buis is
te zien. Uit zijn tekst:
Over de penningmeester
Rien van Kessel: Rien
“Face”van Kessel. Hij
kletst zich overal uit met
zijn pretty smile. Voor je
het weet stijgt de contributie weer en gaat hij
op vakantie. Dan was er
Dora “Amy Polman” , met
haar goedheid, de moeder
van het hele stel. Zonder
haar rustgevende werking
waren we verloren…
Uit Wist U:
* Dat het samenstellen
van de competitie weer
de nodige ( of onnodige)
problemen oplevert.
* Dat, als iedereen ook
maar een klein beetje in
het clubbelang dacht, er
veel gepraat overbodig
zou zijn.
Afsluiten met
Even Lachen:
Een man in de trein vraagt
aan zijn buurman: “Vindt u
het goed als ik rook?”
Buurman: “Doe maar alsof
je thuis bent.”
“Jammer”zucht de man en
stopt het pakje sigaretten
weer weg.

Het Miecontoernooi
Miecon toernooi, georganiseerd door BV
Mierlo en BC Con Brio, gespeeld volgens
het Zwitsers systeem in de Citysporthal in
Helmond. BC Mixed was alleen vertegenwoordigd in de C-klasse wel met 16 personen, acht senioren en acht jeugdleden
die over willen gaan naar de senioren.
Voor degenen die geen
ervaring hebben met toernooien, met name met het
Zwitsers systeem.
Het Zwitsers systeem is
een oud toernooisysteem
dat zijn oorsprong in de
schaaksport heeft. Het
wordt echter in steeds
meer sporten als toernooisysteem
geïntroduceerd. Het biedt namelijk
een goede mix tussen het
poulesysteem en het afvalsysteem. Er wordt een
poging gedaan het meest
eerlijke toernooisysteem
(de volledige meerkamp)
na te bootsen, zonder dat
iedereen tegen iedereen
moet spelen.
Nadelen
De indelingsmethode is
relatief complex, zodra er
een oneven aantal deelnemers hetzelfde resultaat
behaald hebben.
Een nieuwe ronde kan pas
beginnen als de laatste

wedstrijd van de huidige
ronde is afgelopen.
Voordelen
Geen enkele deelnemer
valt voortijdig uit, omdat
iedereen hetzelfde aantal
ronden speelt. Dit bevordert de gezelligheid van het
toernooi in hoge mate.
Het deelnemersveld kan
qua speelsterkte redelijk
heterogeen zijn, omdat na
een paar ronden alle deelnemers tegen tegenstanders van ongeveer gelijke
sterkte spelen.
Alle deelnemers hebben
interessante wedstrijden,
omdat ze een toernooiverloop hebben toegesneden
op hun eigen prestatie.
Eerlijkheid: er bestaat geen
indelingspech, omdat voornamelijk de prestatie over
de indeling beslist.
Spannend: de indeling
van de ronden is voor iedere deelnemer altijd weer
spannend.
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De meesten van ons kennen nog wel het afvalsysteem, waar een dubbel
begon in een poule van
drie dubbels, waarvan een
dubbel afviel en de twee
overgebleven dubbels in
een afvalsysteem terecht
kwamen. Dus; winnen of
naar huis. Dergelijke toernooien waren leuk voor de
sterkere spelers, die vooraf al redelijk zeker waren
van de halve finale plaats.
Je speelde dan, meestal in
twee onderdelen, erg veel
partijen. Dat kon wel oplopen tot vijftien of meer partijen op de grote toernooien. Voordat men overging
op
eendagstoernooien
werden deze nog op zaterdag en zondag gespeeld.
Dat had zijn oorsprong in
de Microhallen met slechts
vier banen. De D- en Cklasse begon op zaterdagmorgen, de B-klasse op
zaterdagmiddag en de Aklasse alleen op zondag.
Wel werd in alle alle klasse
de halve finale en finale op
zondag gespeeld.

het Zwitsers systeem om
de hoek kijken, elke deelnemer speelt even veel
wedstrijden en iedereen
kan winnaar worden, terwijl het toernooi een stuk
eerlijker is. Als je in een
regulier toernooi de latere
kampioen tegen komt, die
net iets sterker is dan jij, lig
jij er wel uit.
Het Zwitsers systeem
heeft nog een bijkomend
voordeel, na afloop heb
je een lijst van de speelsterkte van nummer een
tot nummer laatst, terwijl
je op een gewoon toernooi
alleen de namen hebt van
de nummers een tot en
met vier.
Het eigenlijke toernooi.
Dat was een van de toer-

nooien waar een grote
groep mensen van Mixed
aan deelnam en het leuke
hiervan was dat de huidige
jeugdgroep voor het eerste
met senioren op een groot
toernooi speelden. Het was
nog in de C-klasse, maar
voor de jeugd zal dat wel
degelijk wat hoger worden.
Zo was de familie Lahaije
met vijf man vertegenwoordigd inclusief de tweeling,
die in het damesdubbel
de negende en de tiende
plaats wisten te bezetten.
Ilse speelde met Evelien
Kuijpers en Loes met Karlijn.
Opvallend goed ging het
met Noortje Habes, die
met Dorien Maas een dubbel vormde. Noortje kreeg
steeds meer zelfvertrouwen, vooral onder invloed

Tegenwoordig wordt dat
systeem maar zelden
meer toegepast, er is geen
belangstelling meer om na
één wedstrijd uit het toernooi geknikkerd te worden.
Dan komt het voordeel van
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van Dorien en ze wisten
uiteindelijk een knappe
vierde plaats te bereiken.
Het herendubbel was helemaal voor Mixed. Pa
Gert en zoon Tim Lahaije
deden het zo goed dat ze
op de eerste plaats terecht
kwamen, terwijl de tweede
plaats voor Pa Theo en
zoon Tom de Jong was
weggelegd. De senioren,
Ruud Rooijakkers en Paul
v d Vegt werden vierde en
de jeugd, Teun van Hout
en Jaimy Stofberg werden
negende.
Liefst 33 dubbels waren er
in het onderdeel gemengddubbel en daar wisten
Loes Lahaije en Paul v d
Vegt beslag te leggen op
de vierde plaats.

Uitslag Miecon toernooi
Klasse C. GD
4 L. Lahaije / P. v.d. Vegt
5 A. Martens / T. de Jong
16 N. Habes / J. Stofberg
21 A. Beekmans / A. Verbunt
25 I. Lahaije / T. Lahaije
26 K. Lahaije / G. Lahaije
28 E. Kuijpers / T. van Hout
32 R. v Maaren / M. v.d. Linden

Klasse C HD 1 T. Lahaije / G. Lahaije
2 T. de Jong / T. de Jong
4 R. Rooijackers / P. v.d. Vegt
9 T. van Hout / J. Stofberg
Klasse C DD –
4 N. Habes / D. Maas
9 I. Lahaije / E. Kuijpers
10 L. Lahaije / K. Lahaije
12 R. v Maaren / A. Beekmans

HBB jeugdkampioenschappen.
Het was dit jaar een Con
Brio jeugdtoernooi, tenminste, daar leek het wel
op, zeker als je kijkt naar
de lijst van de winnaars.
Een beetje Mierlo, en
beetje Phoenix en een
paar keer Mixed, de rest
was Con Brio. Natuurlijk,

Mixed was wel bijzonder
zwak vertegenwoordigd,
dat is wel eens anders geweest. En...als je niet
meedoet, kun je ook niet
winnen...Dus gingen alle

prijzen naar de jeugd van
BC Con Brio.
Van de andere kant: zij
speelden het toernooi in
hun eigen hal, dus een
“thuiswedstrijd”.

De wedstrijdtafel van de HBB jeugdkampioenschappen. Op de rug gezien: Walter
Gelten, Will Sauvé en... hoe kan het anders, Berton van Asseldonk. Aan de andere
kant van de tafel Evi van Rixtel en Kim Steegs.
Uitslagen seniorencompetitie

HDC
2 Hugo Boudewijns+Richard Staal Con Brio/Mixed
3 Stan van Rixtel+Daan Steegs BC Mixed
MINIMIKS apri 2009
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Mixed 1

Con Brio 3

3-5

Mixed 6

Gemert 4

5-3

Mixed 1

Con Brio 1

4-4

Ganzeveer 3

Mixed 6

0-8

Con Brio 2

Mixed 1

2-6
Mixed 7

Brabantia 5

5-3

Ganzeveer 5

Mixed 7

3-5

-

Mixed 8

BCAB 4

1-7

Ganzeveer 7

Mixed 8

1-7

Eindhoven 5

Mixed 9

6-2

Mixed 2

Brabantia 1

5-3

BBC 1

Mixed 2

6-2

Mixed 3

Gemert 2

2-6

Brabantia 2

Mixed 3

5-3

Mixed 4

BCAB 2

6-2

Con Brio 8

Mixed 5

0-8

Dommelen 1

Mixed 5

6-2
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keer werd afgesloten in
het voordeel van Mixed.
Mixed liet zich verrassen
in het eerste gemengddubbel, maar Claudia Krone en Eric Pennings
brachten, eveneens in drie
sets de tussenbalans weer
in evenwicht. Mixed kwam
op voorsprong door zowel
het dames- als het heren-

seniorencompetitie
Gelijkspel tegen koploper

Knappe resultaten Mixed 1
Ondanks de overwinning op Con Brio 2 en het gelijke
spel tegen Con Brio 1, zal het vermoedelijk niet meer
lukken om de derde plaats over te nemen van Mierlo
en moet Mixed zich tevreden stellen met de vierde
plaats op de ranglijst.
BC Con Brio heeft drie
teams in de topklasse en
voor Mixed bleek Con Brio
3 de moeilijkste tegenstander, daar werd met 5-3 van
verloren,terwijl daarna Con
Brio 2 met 6-2 werd verslagen en ook bij de koploper
en titelverdediger Con Brio
1 werd zelfs een punt weggehaald, Natuurlijk heeft
het meedoen van Eric
Pennings daar een grote
rol in gespeeld.
Er staan nog twee
wedstrijden op het
programma, dat zijn
de nummers acht
en negen van de
ranglijst en die wedstrijden zullen vermoedelijk wel gewonnen worden.
Mierlo 1 staat een
punt boven Mixed
en zij hebben een
iets beter setgemiddelde. Dat team
krijgt Con Brio 2 en
Eindhoven 1 nog op
bezoek, dat zijn de
nummers zes en
zeven van de rang-

Mixed 2 verliest van kampioen.

Stan v d Heijden en
Johnny Mullers tijdens de
eerste ontmoeting
tussen Mixed en
Mierlo (gespeeld in
eigen zaal).
Deze wedstrijd
eindigde in 4-4, de
return, in de Cityhal
werd een 5-3
overwinning voor
Mierlo, dat mede
daardoor en ten
koste van Mixed, de
derde plaats van de
ranglijst bezet.

Foto links: Claudia
Krone weer terug
na een blessure.
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15 en 21-16 en Noortje had
het niet al te moeilijk tegen
Vliegenberg. Menno Balvers wist het de clubkampioen van Mixed toch even
moeilijk te maken maar
Erik schakelde gewoon
een tandje bij en het was
gedaan met Menno. Mixed
won dus met 5-3.

Degradatie voor Mixed 3?

lijst en het ziet er niet naar
uit dat Mierlo dat gaat verliezen. De derde plaats is
zonder meer een knappe
prestatie van het team
waarin, zoals bekend, de
Mixedleden Marian en
John Muller een grote rol
van betekenis spelen.
Con Brio 2 liet zich niet zo
maar aan de kant zetten,
liefst vier keer was er een
driesetter nodig die drie

dubbel te winnen. Mascha
Hoeks en Claudia Krone
verloren de eerste set van
het dubbel Marian Rongen
– Eelke Vliegenberg, maar
ze kwamen goed terug en
wonnen de beslissende set
met 21-13. Bij de enkelspelen had Stan v d Heijden
weinig echte problemen
met Ruud van Doorne: 21-

15

Zowel BBC 1 als Mixed 2 waren nog ongeslagen in de
hoofdklasse toen ze op 26 maart elkaar voor de tweede keer tegenkwamen. De eerste ontmoeting eindigde
in een voor Mixed zeer bekende uitslag: 4-4. De Bakel
Boemerang Combinatie, met, in dit team, alleen spelers uit Bakel, met oud Mixedlid Jorg Kerkhof, zijn al
het hele seizoen koploper in deze klasse en hadden al
een ruime voorsprong op de concurrentie te pakken.
BBC liet er geen gras over
groeien, alle dubbels werden gewonnen, ook al gaf
Mixed niet zo maar op,
want beide gemengddubbels gingen in drie sets.
Inge van Griensven en
Deany Muller verloren de
derde set slechts met 2119, Monika Slaets en Roger van Lieshout met 2118. De verschillen zijn dus
minimaal.
Bij de enkelspelen werden
de punten verdeeld en
deze keer waren het de
heren die voor de punten
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zorgden. Roger won van
Ruud van Dooren en Ad
Breijnaerts won van Ron
van Gog. Opvallend was
wel, ook alle enkelspelen
gingen in drie sets.

Jorg v d Kerkhof, kampioen met BBC, spelend
voor Bakel, met badminton begonnen als jeugdlid
van BC Mixed, zie ook
pagina 16

De 6-2 nederlaag was geflatteerd, Mixed had meer
verdiend, maar dat neemt
niet weg dat BBC de terechte kampioen is. Mixed
2 heeft nu pas één wedstrijd verloren, maar daar
staat wel tegenover dat ze
ook pas twee keer hebben
gewonnen. Zij hebben ongetwijfeld het HBB record

op hun naam staan van
het meeste aantal gelijke
spelen in een seizoen, dat
aantal staat nu op negen.
Omdat de verschillen bovenin zo klein zijn zakt
Mixed 2 van de tweede
naar de vierde plaats op de
ranglijst, maar er zijn nog
twee wedstrijden te gaan.
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Minder goed gaat het met
Mixed 3, de andere hoofdklasser van BC Mixed,
waar intussen al een tiental
spelers een of meer wedstrijden hebben gespeeld.
In maart werd er verloren
van Gemert 2 en Brabantia 2.
Mixed 3 staat met zeven punten op de laatste
plaats, daarboven staat
Eindhoven 2,met acht
punten. Brabantia 1 heeft
intussen negen punten bij
elkaar gesprokkeld.
Er had meer ingezeten in
de wedstrijd tegen Brabantia 2. Twee keer ging het

gemengddubbel in de verlenging van de tweede set
verloren. Ellen Minten en
Arne v d Wijdeven verloren
de tweede set met 22-20,
Marloes de Greef en Geert
v d Eijnde met 23-21. Vervolgens wonnen Arne en
Andrew Muller het herendubbel, maar, nu in drie
sets, ging het damesdubbel
naar Brabantia. Het team
uit Waalre heeft sterke dames en die zorgen in dat
team ook voor de punten,
zo ook tegen Mixed 3, De
damesenkelpartijen gingen
verloren, Arne en Geert
wonnen hun single, maar

het werd wel een nipte 5-3
nederlaag.
Mixed 3 mag nog tegen
Brabantia 1 en tegen de
kampioen BBC 1. De enige kans om degradatie te
ontlopen is; winnen van
Brabantia 1, maar dan
moet Eindhoven zijn twee
laatste wedstrijden wel
verliezen.
Zij mogen nog tegen Brabantia 2, dat nu op de
derde plaats staat en…
tegen Mixed 2. Het is dus
mogelijk!

Tweede klassers doen het goed.

Derde plaats voor Mixed 5 en Mixed 6
Ook al had Mixed 6 een moeilijke start,
men was zelfs even bang voor degradatie,
het team heeft zich keurig hersteld en
staan nu op de derde plaats van de ranglijst. Ook Mixed 5 bezet de derde plaats,
dat team speelt in afdeling III, Mixed 6 in
afdeling II.
Dommelen 1, de vermoedelijke kampioen van
die afdeling was een maatje te groot voor
Mixed 5, dat in de wedstrijd daarvoor toch
voor een lichte sensatie had gezorgd door
Con Brio 8 met 8-0 te verslaan. Con Brio
staat toch echt niet onderaan, die plaats is
opengelaten voor Hanevoet 5, de voorlaatste
tegenstander van Mixed 5.

dubbels een 3-1 voorsprong had. Deze voorsprong werd alleen maar
groter in de enkelspelen,
alleen Yvonne Lahaije wist
haar single om te zetten
in winst. Dommelen won
met 6-2 en heeft nog een
gewonnen wedstrijd nodig
om zich kampioen te mogen noemen van de tweede klasse.
De tweede plaats is bijna
niet meer mogelijk voor
Mixed 5, ook al zou de
wedstrijd op 9 april tegen
BBC 4 door Mixed gewonnen worden en wint kampioen Dommelen ook van
BBC 4, dan hebben beide
teams wel 21 punten,
maar het aantal gewonnen
sets geeft dan de doorslag
en ook hier heeft BBC
een flinke voorsprong op
Mixed 5.
Ook Mixed 6 had haar 8-0
overwinning, maar dat was
van het onderaanstaande
Ganzeveer 3. De eerste
ontmoeting tegen Gemert
4 eindigde nog in een 5-3
nederlaag, in de returnwedstrijd werden de rollen
omgedraaid en werd Gemert met 5-3 verslagen.

Mixed begon goed tegen Dommelen, Marieke
van Berlo en Mark v d Aa wonnen simpel in
twee sets hun gemengddubbel, maar daarna
was het de beurt aan Dommelen, dat na de
MINIMIKS apri 2009
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Mixed 7 zeker van derde plaats
Mixed 7 blijft winnen, maar de achterstand op de koplopers Phoenix en de Raap is al vijf punten, niet meer
goed te maken voor Mixed 3. De nummer 4 van de
ranglijst, Rijtven 1 staat op zes punten achter Mixed en
kan de positie van Mixed niet meer in gevaar brengen,
Met nog twee wedstrijden te gaan, waarvan een tegen
koploper de Raap is Mixed 7 zeker van de derde plaats
in de derde klasse.
Bij Mixed 7 worden de
meeste gemengddubbels
gewonnen en dat levert ook
de meeste overwinningen
op. Zo ook tegen Ganzeveer 5 waar Annie Boetzkes met Jan van Hees en
Dora Polman met Gert Lahaije zonder probleem hun
gemengddubbel wisten te
winnen. In de tweede set
kwam Ganzeveer zelfs
niet verder dan vijf en zes
tegenpunten. Ook het herendubbel, gespeeld door
Gert en Jan (Jowan Iven
was verhinderd) was een
gemakkelijke prooi voor
Mixed.
Bij de enkelspelen werden
de punten verdeeld, Angela van Gelder en Dora
Polman kwamen net iets
te kort. Angela verloor haar
tweede set in de verlenging
en Dora sleepte er zelfs
een derde set uit, ze won
de tweede set met 21-15,
maar met 21-18 verloor ze
nipt van de toch wel heel
wat jongere Wendy Vlamings.
Jan van Hees kreeg zijn
single bijna cadeau van
een invaller, Gert moest
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er iets meer moeite voor
doen maar de herenenkels
werden gewonnen en dat
leverde een 5-3 eindstand
op voor Mixed 7.
Mixed 8 blijft winst en verlies afwisselen, met 7-1
verliezen van BCAB en
met 7-1 winnen van Ganzeveer 7 waren de resultaten van afgelopen maand.
Verliezen van BCAB was
volgens de verwachtingen, dat team behoort nog
steeds tot de titelkandidaten. Het niveau van Ganzeveer past beter bij Mixed,
de eerste ontmoeting eindigde in een 5-3 overwinning. In de returnwedstrijd
ging het veel beter en laat
zien dat Mixed 8 in dit seizoen sterker is geworden.
Alle dubbels werden gewonnen, wel hadden Anja
Beekmans en Theo Mouris
drie sets nodig om te winnen en ging het herendubbel niet door wegens blessure bij de tegenstanders.
Mark Bertrand maakte
het Peter van Leuken nog
best moeilijk door de eerste set te winnen. Peter
kwam sterk terug en won

de tweede en derde set. In
het damesdubbel hadden
Anja Beekmans en Riky
van Maaren al gezien dat
de invalster van Ganzeveer een pittige dame was.
Riky ondervond dat nog
eens in haar single, die
ze nipt in drie sets verloor.
Ganzeveer redde daarmee
tenminste de eer, maar
Mixed won met 7-1. Hun
laatste wedstrijd van dit
seizoen is tegen Smashing
Bruang 3 en dat team is
dan al kampioen. Mixed 8
sluit het seizoen af met een
vijfde plaats, ver buiten de
degradatiezone.

Een gemengddubbel uit Mixed 8, Riky van Maaren en
teamleider Theo Mouris.

Spannende weken voor Mixed 4.
BCAB 2 werd met 6-2 verslagen, daardoor bleef Mixed 4 in de race om de titel.
De weg is nog zwaar, want Mixed 4, Smashing Bruang 1 en Gemert 3 ( er van uit
gaande dat Gemert wint van Phoenix 4) staan puntgelijk boven aan.
Het spannende is, deze
teams spelen alleen nog tegen elkaar, of te wel: Mixed
4 speelt nog tegen Gemert
3 en tegen Smashing Bruang 1. Gemert 3 speelt nog
tegen Smashing Bruang.
Daarmee is de competitie
dan ook afgelopen. Onmogelijk te zeggen welk team
te meeste kansen heeft.
Op zondag 29 maart werd

de eerste wedstrijd van het
slotprogramma gespeeld,
het zondagsteam van Gemert was de tegenstander.
Helaas, Mixed 4, met invaller Jan de Jong voor de nog
steeds geblesserde Martijn
van Oeffel., haalde het net
niet. Dezelfde Jan de Jong
won met Sabitri Heesakkers een gemengddubbel,
maar de familie Verlangen
(Ron, Robin en Pim) won
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de overige dubbels.
Bij de enkelspelen wisten
Wim v d Wildenberg en
Tom de Jong hun single te
winnen. Lauri de Greef wist
er wel een driesetter uit te
slepen, maar het punt was
voor Gemert.
Nu afwachten wat de cocurrentie gaat doen, alles
is nog open, hoewel, Gemert heeft de beste papieren.
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Een verhaal over de jeugd van BC Mixed

BADMINTONCLUB

35 jaar jeugd bij BC

BEEK EN DONK

Deel 3
Toernooien
en jeugdkamp
Traditioneel zijn de clubkampioenschappen, voor
het eerst georganiseerd in
1973, ter gelegenheid van
het
twaalfeneenhalfjarig
jubileum van BC Mixed.
Bijna elk jaar zijn deze
clubkampioenschappen
georganiseerd, vroeger op
de vrijdagavond, tegenwoordig samen met de
senioren in een weekend.
Er wordt begonnen op de
vrijdagavond, het toernooi
wordt afgewerkt op zaterdag en afgesloten met de
prijsuitreiking.
De prijzen voor de jeugd
werden niet gekocht, maar
dat waren de prijzen die
senioren en oud-jeugdleden ooit hadden gewonnen. Deze prijzen werden
opgepoetst, voorzien van
een nieuw plaatje en men
had weer en prijs. Het totaal liep op van zestig tot
zeventig prijzen voor een
clubkampioenschap
en
daarmee bespaarde men
erg veel geld.
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Het zwarte Pieten diploma halen is een van de bekendste spelletjes bij de sinterklaasviering, met name voor de
jongste groep.
De toernooien voor de jeugd
werden georganiseerd door
de Toernooicommissie in

nauwe samenwerking met
de Jeugdcommissie.
De belangstelling hiervoor

Pupillentoernooispelers uit de jaren tachtig.
Jorg Kerkhof (links) en Aron Dekkers, op het jeugdtoernooi in Mierlo ( begin jaren tachtig) in sporthal “De
Weyer” een Pelikaanhal met de bekende houten vloer.
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terug want, ook Peter
van Leuken ervaring
bij scouting had, dus
ging men op zoek naar
een kampeerboerderij
op fietsafstand.
Het werd een boerderij bij de Bedafse bergen in Uden, waar het
eerste kampweekend
georganiseerd werd,
ook het kamp waar de
jeugdbegeleiding het
meest geleerd heeft.
Dat was in juni 1990.
Voorbereiding voor de nacht, De Mortel 1993
1982 De oudste jeugdleden van BC Mixed.
Staand, v.l.n.r.: Wilbert Bouten, Marcel Janssen, Miriam Veldman, Esther Verschuren,
Mieke vermeulen, Karin Meulendijks, Maikel Iven, Jan de Jong, Andy v d Bogaard,
René Spierings, trainer Ad Lavalette. Zittend: Marlise v d Last, Anette Linnartz, Marian v
d Wildenberg en Jowan Iven.
is altijd erg groot geweest,
het overgrote deel van de
jeugd deed wel mee.
Ook de open toernooien,
georganiseerd door de
andere HBB verenigingen,
zijn jarenlang erg populair
geweest bij de jeugd. Het
kwam in de jaren tachtig
-negentig nog wel eens
voor dat je als vereniging
niet meer mee mocht doen
omdat de inschrijvingen
aan de late kant binnen
kwamen en dat het toernooi al vol zat.
Ook de HBB had een eigen toernooi, de HBB

jeugdkampioenschappen
en door de Mixedleden zijn
daar veel prijzen weggehaald.
Elk zichzelf respecterende
vereniging had vanaf de jaren tachtig een eigen jeugdtoernooi en dat betekende
dat er soms vijftien toernooien op het programma
stonden. Dat gaf wel eens
aanleiding tot problemen
met de toernooidata, omdat
men ook rekening diende
te houden met de jeugdcompetitie en de centrale
training.
Dat grote aantal jeugdtoernooien is al lang voorbij,
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deels ligt de oorzaak bij de
verenigingen zelf omdat
de organisatie van de toernooien om zo te zeggen,
niet altijd kindvriendelijk
was. Vier dubbels in een
poule en maar een dubbel
dat “doorgaat” is niet bevorderlijk voor deelname in
het volgende seizoen.
Ook het geld ging een rol
spelen, de inkomsten wogen niet meer op tegen de
uitgaven, terwijl een toernooi vroeger vooral was
bedoeld om als vereniging
geld binnen te halen. Veel
verenigingen, waaronder
BC Mixed haakten daarom
af.

21

tal verenigingen die wel
een open toernooi organiseren, maar de grote belangstelling die er vroeger
was, bestaat niet meer.
Elke vereniging is blij als
ze voldoende inschrijvingen krijgen zodat het toernooi door kan gaan.
Bekend zijn nog het oliebollentoernooi van HBC
Phoenix dat tussen kerst
en nieuwjaar wordt georganiseerd.
Soms als samenwerking
tussen twee verenigingen
zoals BV Mierlo en BC
Con Brio die jarenlang het
“Miecon” toernooi hebben georganiseerd. Ook
BC Dommelen en BCV uit
Valkenswaard organiseren
samen een jeugdtoernooi.
Bij BC Mixed besloot om
te stoppen met de open
toernooien en in de plaats
daarvan kwam de BC
Mixed jeugddag.
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Een van de grotere evenementen werd georganiseerd in 1990. Toen begon
men voor het eerst met het
organiseren van een kampwekend voor de jeugdleden
van BC Mixed.
Marcel Janssen, afkomstige uit Aarle-Rixtel was
een vrijwilligers van toen.
Naast badmintonspeler en
jeugdtrainer was hij ook actief bij scouting en hij had
de ervaring hoe een kampweekend voor een veertigtal kinderen georganiseerd
moest worden.
Helaas kwam Marcel, nog
voordat men goed en wel
met de voorbereiding van
het kamp begonnen was,
door een noodlottig verkeersongeval om het leven, het kampweekend
was meteen van de baan.
Toch kwam men later hierop
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Het kampweekend begon op vrijdagavond, rond
vijf uur vertrok men in
verschillende groepen per
fiets naar de bestemming,
nooit verder dan 25 kilometer. Vervolgens werd er
een compleet programma
gedraaid, soms voor de
jongere en ouder jeugd
apart, maar vaak voor de
gehele groep. die toen
toch bestond uit veertig
(in de begingperiode) tot
meer dan zeventig kinderen, jongens en meisjes in
de leeftijd van zes tot zeventien jaar, die natuurlijk
allemaal moesten slapen
en eten.
Van dat slapen komt er op
een kampweekend niet
veel terecht, dat was de
eerste les die de leiding
kreeg in 1990. Vanaf dat
kampweekend is er altijd
een nachtspel georganiseerd voor de oudere
jeugd

De ‘oudste” groep
uit het eerste
trainingsuur,
getraind door
Yvonne Lahaije
(niet op foto) en
geassisteerd door
Stan v d Heijden
(rechts) en Mark
v d Aa.(links)
Bovenste rij:
v.l.n.r.: Jop Smits,
Daan Steegs,
Kristie v Osch,
Merle Briels,
Savanna van
Hees, Tessa
Spierings, en
Pleun Lahaye.
Onderste rij:
Richard Staal,
Diek Maas, Bas v
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Lichamelijke oefeningen
11

De organisatie van de
kampweekenden
kwam
in handen van Sandra
Driessens, rond 2000 is
dat overgenomen door
Geri Marinussen, die nog
steeds de eindverantwoordelijke is voor een van de
grootste evenementen die
de jeuhdbegeleiding van
BC Mixed om de twee jaar
organiseert.

Het kamp werd en dermate
groot succes, dat de jeugd
dit wel elk jaar wilde. Dat
heeft drie jaar geduurd,
maar het bleek uiteindelijk
toch te duur te worden en
er moest wel erg veel werk
verzet worden voordat alles
tot in de puntjes geregeld
was voor zo’n weekend.
Daarom koos men om in
de oneven jaren een open

Ook ochtendgynastiek
hoort erbij.
jeugdtoernooi te organiseren en in de even jaren
ging men op kamp. Vanaf
1992 is om de twee jaar
een kampweekend georganiseerd.

Niet zo lang geleden
kreeg een mens gewoon
voldoende lichaamsbeweging door middel van zijn
werk. Je moest erheen
fietsen, dan tilde en
sjouwde je wat, voor je
koffie ging je naar het
koffiehuis, e-mailen was
er niet bij en tot slot ging
je naar huis om de kolen
van zolder te halen en wat
gras uit de berm te snijden voor het konijn. Natuurlijk is dat een beeld vol
valse romantiek. Thans is
het zo dat zelfs mannen

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
met het begeerlijkste beroep van tegenwoordig,
boer, nog maar 65 procent
aan de minimumeisen
voor normaal bewegen
voldoen. Ook in de bouw
komen ze nog boven de
50- procent, maar een
bankbediende blijft op 30
procent steken.
Een gezonde geest in een
gezond lichaam is een
mooie gedachte hinkend
op een voetbalknie. Elk
jaar gaat de helft van alle

Wordt vervolgd

Dank zij sponsoren wordt het kamp steeds mooier.
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sporters stuk. Ruim een
derde van de slachtoffers
moet naar de dokter. Gemiddeld raak je om de
duizend uur sporten een
keer geblesseerd. Wil je
de dokter goed leren kennen, ga dan skiën. Een
skiër gaat tien keer sneller
stuk; eens in de honderd
uur. Dat is natuurlijk een
gemiddelde, het kunnen
er ook meer zijn.

Jeugdcompetitie

Standenlijst sencompetitie 28 maart 2009
Topklasse
Con Brio 1
Gemert 1
Mierlo 1
Mixed 1
Con Brio 3
Con Brio 2
Eindhoven 1
BCV 1
Phoenix 1

13
13
14
14
13
14
13
13
13

12
12
7
6
5
5
3
2
0

1
0
2
3
1
1
3
1
4

0
1
5
5
7
8
7
10
9

25
24
16
15
11
11
9
5
4

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

12
12
12
12
12
12
12
12

10
5
4
2
3
3
2
1

2
4
5
9
4
3
4
5

0
3
3
1
5
6
6
6

22
14
13
13
10
9
8
7

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

10
10
9
10
10
10
11

7
7
7
4
2
1
0

2
2
0
2
3
2
3

1
1
2
4
5
7
8

16
16
14
10
7
4
3

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

12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
8
4
2
2
1
1

0
1
1
5
3
3
3
0

0
1
3
3
7
7
8
11

24
21
17
13
7
7
5
2

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

8
9
10
10
10
10
11

8
7
5
4
3
2
1

0
0
1
1
2
2
2

0
2
4
5
5
6
8

16
14
11
9
8
6
4

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

12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
7
3
2
2
3
1

0
1
2
4
5
4
0
2

1
1
3
5
5
6
9
9

22
21
16
10
9
8
6
4

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

10
11
10
10
11
10
10

7
7
7
6
4
1
0

3
2
0
2
1
0
0

0
2
3
2
6
9
10

17
16
14
14
9
2
0

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

11
10
11
10
9
10
9

11
7
5
5
3
1
0

0
2
3
0
1
0
0

0
1
3
5
5
9
9

22
16
13
10
7
2
0

Jeugdcompetitie in eindfase.

Foto”s : Jowan Iven
Tekst : Jan Driessens

Nog slechts enkele competitiezondagen en de competitie van het seizoen 2008
– 2009 zit er weer op. Op dit moment heeft Mixed één jeugdkampioen, Mixed 10
haalde op 8 maart de titel binnen, een uitgebreid verslag elders in dit clubblad.
Op zondag 5 april kunnen weer twee teams kampioen worden.
Mixed 3 heeft de beste papieren, gewoon twee keer
winnen van lager geplaatste teams, waarvan al eens
met ruime cijfers is gewonnen en de titel is binnen
Moeilijker wordt het voor
Mixed 4, zij spelen tegen
de concurrent en moeten
tenminste gelijk spelen,
dan nog mag concurrent
Con Brio zijn laatste wedstrijd ( maar) met 7-1 winnen en de titel is binnen. Bij
winst is Mixed 4 gewoon
kampioen.
Er zijn nog een paar kandidaten, Mixed 1, Mixed 5,
Mixed 7 en Mixed 11 hebben nog een theoretische
kans,

A-klasse.
Na de overwinning op BBC 1 kwam BCV 1 op bezoek.
Na de dubbels had Mixed al een 4-0 voorsprong opgebouwd, BCV wist wel de eer te redden, een single
mochten ze winnen, maar de 7-1 overwinning was binnen. Mixed staat, na het verlies tegen Phoenix op de
tweede plaats, echter de return tegen datzelfde Phoenix moet nog gespeeld worden. Ook al is het setgemiddelde in het voordeel van Phoenix er is altijd een kans
dat zij fouten maken. Er zijn nog drie wedstrijden te
gaan en op 19 april staat de wedstrijd tegen Phoenix
op het programma.
B-klasse.
In de B-klasse viel weinig eer te behalen voor Mixed 2
dat moest spelen tegen Raaijmeppers. Dat team hoort
zonder meer in de A-klasse thuis ware het niet dat ze
enkele keren niet zijn komen opdagen en daardoor met
8-0 verloren en op die manier in de B-klasse terecht
kwamen. Mixed 2 speelde
zonder Noortje Habes en
Joris Gerrits, (beide verhinderd). Het was Ilse Lahaije die haar single wist
te winnen en tenminste
de eer wist te redden voor
Mixed 2.
Het enkelspel van Tim
Lahaije, hij heeft (evenals
Jaimy Stofberg) nog geen
single verloren.
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C-klasse.
Mixed 3 is volop in de race
om het kampioenschap.
Toch beleefde het team
van Peter van Leuken
op 8 maart een vreemde
competitiedag. Brabantia
3 is een van de concurrenten en, hoewel daar al
twee keer met 6-2 van was
gewonnen, lukte dat deze
keer niet. Anniek en Koen
wonnen hun gemengddubbel en vervolgens
wonnen Koen en Gijs het
herendubbel. Ook bij de
enkelspelen werden de
punten verdeeld en dat
leverde een gelijkspel op,

iets waar niemand iets aan
had, want het verschil bleef
nu drie punten.
De volgende tegenstander was
BSC 1, het enige
team dat van
Mixed 3 wist te
winnen. Echter,
deze keer kon
de Boemerang
Someren Combinatie geen team
op de been krijgen en dat werd
voor Mixed een
reglementaire 80 overwinning.

Brabantia hielp ook nog
een handje, zij speelden
voor de tweede keer die
dag gelijk, waardoor het
verschil tussen Mixed en
Brabantia op liep tot 4 punten, Helden 1 is weer de
concurrent en de ontmoeting tegen dat team is pas
op de laatste wedstrijddag.
Op 5 april staan de wedstrijden tegen Boemerang
en Ganzeveer op het programma en daar werd al
twee keer ruim van gewonnen ( drie keer 7-1 en een

keer 8-0) . Zou Mixed 3 ook
de derde ontmoeting tegen
deze teams winnen dan is
het kampioenschap binnen
en is de wedstrijd tegen
Helden niet meer van belang.
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D-klasse.
Mixed 4 zou deze maand geen competitie spelen,
maar op verzoek van Brabantia werd de laatste
wedstrijd van het seizoen al vast gespeeld op de
vrijdagavond in de eigen hal. Mixed 4 is in een enorm
spannende strijd gewikkeld met Con Brio, om het kampioenschap in deze klasse. Vooraf aan de ontmoeting
tegen Brabantia hadden beide teams 19 punten, 68
gewonnen en 12 verloren sets.
Mixed walste over het arme Brabantia heen en won
met 8-0. Nu komt het spannende, op zondag 5 april
staat de wedstrijd Con Brio – Mixed op het programma. De winnaar is zonder meer kampioen, althans, als
Con Brio ook zijn laatste wedstrijd tegen BSC 2 wint.
Wordt het 4-4 dan moet Con Brio met 8-0 winnen van
BSC 2 om gelijk te komen met Mixed 4. Wordt het
7-1 voor Con Brio, dan is Mixed 4 toch kampioen. Het
beloofd dus een spannend slot van de competitie te
worden.
E-klasse.
Voor de tweede keer lieten
Tim van de Ven en Jeroen
Lutterman hun team in de
steek maar werd Roxanne
van Hees bereid gevonden
om de jongenspartijen voor
Mixed 5 te spelen. Tegen
Phoenix 4 lukte dat prima,
dat werd een ruime 8-0
overwinning, maar Phoenix 3 is van een andere
orde en dat lukte niet, zeker niet toen ook nog Ilke
van Oirschot moest afhaken. Het kampioenschap
is vermoedelijk verspeeld,
Mixed 5 staat nu op de derde plaats, achter Phoenix
3 en SRH 1. Het verschil
is slechts één punt, maar
Mixed 5 krijgt ook nog SRH
op bezoek en ook de eerste ontmoeting tegen dat
team werd niet gewonnen.
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team liet zien dat het kampioen wil worden en gaf
Mixed 6 weinig kansen.
Het waren Jody van Kraaij
en Lisa v Vijfeijken die de
eer wisten te redden, zij
wonnen het damesdubbel
met 30-25.
Tegen Mierlo ging het een
stuk beter, ook al was de
tussenstand na de dubbels pas 2-2. De Mixeddames wonnen drie van de
vier singles en dat bracht
de eindstand op 5-3.
Mixed 6 en Con Brio 5
hadden precies evenveel
punten, wat de resultaten
van Con Brio zijn is op dit
moment niet bekend.

Mixed 10
Richard Staal
In dezelfde klasse speelt
Mixed 6, het meidenteam
van Jan van Hees. Zij kregen SRH op bezoek en dat
MINIMIKS april 2009

Mixed 10: Merle Briels

en de allerlaatste wedstrijd
is de partij tegen BCAB
met als inzet, het kampioenschap van de F-klasse.
Zou Mixed winnen dan bepaald het aantal gewonnen
sets wie er kampioen is. Op
dit moment staat Mixed 7
er goed voor, zij hebben 5
sets voorsprong op BCAB.

Mixed 10:
Tessa Spierings
F-klasse.
Mixed 7 staat op de tweede plaats van de ranglijst,
achter BCAB en het verschil is twee punten. Mixed
won twee keer, Con Brio 6
werd met 8-0 aan de kant
gezet en ook Gemert 2
kreeg weinig kansen tegen een fanatiek spelend
Mixed 7. Maar, ook BCAB
won twee keer, dus het
verschil blijft hetzelfde. Op
19 april krijgt Mixed 7 Ganzeveer 2 (derde plaats) en
Someren 1 (onderaan) op
bezoek , deze wedstrijden
werden in de eerste ronde
met winst afgesloten. Op
de laatste wedstrijddag
wordt eerst de wedstrijd
tegen Con Brio 7 gespeeld

Mixed 8 is de andere Fklasser en dat team is in
strijd gewikkeld met Gemert
2 om de vijfde plaats.
Dat team gaat wel steeds
beter spelen. Dat er met 71 van Con Brio 7 gewonnen
zou worden was enigszins
te verwachten, maar dat
ook het veel hoger staande
Con Brio 6 met 7-1 werd
ingepakt was op z’n minst
verrassend te noemen. De

eerste keer werd er nog
met 6-2 verloren van Con
Brio 6. Er zijn voor Mixed
8 nog acht punten te halen
en een of twee plaatsen
klimmen op de ranglijst is
zeker mogelijk.
H-klasse.
Mixed 10 is kampioen geworden in de H-klasse en
speelde daarna nog twee
wedstrijden, waarmee voor
dat team de competitie is
afgelopen . De uitslagen logen er niet om, een kampioen waardig, er werd twee
keer met 8-0 gewonnen.
Voor de overige teams is er
niets veranderd, zij spelen
pas in april hun volgende
competitie wedstrijden.

Mixed 10:
Bas van Lieshout
MINIMIKS apri 2009
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Standenlijst jeugdcompetitie april 2009
A-klasse
Phoenix 1
Mixed 1
BBC 1
Gemert 1
BCV’73 1

6
5
6
5
6

6
4
3
1
0

0
0
0
0
0

0
1
3
4
6

12
8
6
2
0

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

6
5
5
4
4

5
4
1
1
0

1
1
0
0
0

0
0
4
3
4

11
9
2
2
0

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

12
12
12
12
12
12

8
6
4
5
3
0

3
4
6
4
3
0

1
2
2
3
6
12

19
16
14
14
9
0

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

11
10
10
10
12
11
10

10
9
7
4
3
1
0

1
1
0
1
1
1
1

0
0
3
5
8
9
9

21
19
14
9
7
3
1

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

12
11
11
12
10
11
10
11

10
9
9
5
4
2
1
0

0
1
1
2
2
1
1
0

2
1
1
5
4
8
8
11

20
19
19
12
10
5
3
0

F-klasse
BCAB 1
Mixed 7
Ganzeveer 2

10
10
10

10
9
4

0
0
2

0
1
4

20
18
10
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Vervolg F
Con Brio 6
Gemert 2
Mixed 8
Con Brio 7
Someren 1

10
10
10
10
10

5
4
4
1
0

0
1
0
1
2

5
5
6
8
8

10
9
8
3
2

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

10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
4
4
2
0

1
2
1
2
1
1
0
0

1
1
3
3
5
5
8
10

17
16
13
12
9
9
4
0

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

14
12
12
12
13
12
12
13

13
9
7
6
3
4
3
0

0
0
1
3
3
1
2
0

1
3
4
3
7
7
7
13

26
18
15
15
9
9
8
0

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

10
10
10
10
12
10
10

7
6
5
4
3
2
1

3
4
3
2
2
1
1

0
0
2
4
7
7
8

17
16
13
10
8
5
3

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

11
9
12
10
12

11
7
5
3
0

0
0
1
1
0

0
2
6
6
12

22
14
11
7
0
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Mixed 3 - Eindhoven 2

Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009
Gem.dubb.
W
%

Da/he-dubb
S W
%

Sabitri Heesakkers

9

8

88,9

9

7

77,8

9

66,7

27

21

77,8

Yvonne Lahaije

12

8

66,7

10

7

70,0

12 11 91,7

34

26

76,5

Aukje Staal

9

4

44,4

9

7

77,8

9

7

77,8

27

18

66,7

Marieke v Berlo

7

5

71,4

10

7

70,0

10 5

50,0

27

17

63,0

Lauri de Greef

6

2

33,3

7

5

71,4

7

5

71,4

20

12

60,0

Dorien Maas

8

4

50,0

8

7

87,5

8

3

37,5

24

14

58,3

Noortje v d Eijnde

11

5

45,5

3

1

33,3

11

8

72,7

25

14

56,0

Inge v. Griensven

9

4

44,4

1

0

0,0

10 7

70,0

20

11

55,0

Tine van Lieshout

6

4

66,7

7

4

57,1

6

2

33,3

19

10

52,6

Dora Polman

7

6

85,7

9

4

44,4

6

1

16,7

22

11

50,0

S

W

%

W

%

Eric Pennings

4

3

75,0

1

1

Gert Lahaije

9

7

77,8

8

Martijn v Oeffel

4

4

100

Wim v d Wildenberg 4

2

Theo de Jong

11

Paul v d Vegt

S

W

%

S

W

100

4

4

100

9

8

7

87,5

10

8

80,0

27 22

81,5

4

2

50,0

4

3

75,0

12 9

75,0

50,0

4

3

75,0

4

4

100

12 9

75,0

8

72,7

11

8

72,7

0

0

0

22 16

72,7

7

3

42,9

5

5

100

6

5

83,3

18 13

72,2

Tom de Jong

7

5

71,4

7

4

57,1

7

5

71,4

21 14

66,7

Peter v Leuken

0

0

0

11

8

72,7

11

6

54,5

22 14

63,6

Remy Wieland

11

7

63,6

12

7

58,3

9

6

66,7

32 20

62,5

Ad Breijnaerts

3

2

66,7

9

3

33,3

9

8

88,9

21 13

61,9

Jan de Jong

5

3

60,0

8

5

62,5

8

5

62,5

21 13

61,9

De koplopers van vorige
week zijn van hun plaatsen verdreven. Bij de dames wist Sabitri Heesakkers haar drie gespeelde
partijen te winnen en gaat
van 75 naar 77,8%. Yvon-

S

6

S

totaal
W
%

S

Heren

S

Enkelsp.
W
%

Dames

ne Lahaije won vier van de
zes door haar gespeelde
parrijen en staat nu op de
tweede plaats.
Ook Wim v d Wildenberg is
zijn eerste plaats kwijt. Erik
Pennings heeft drie wedMINIMIKS apri 2009

%
88,9

strijden gespeeld in Mixed
1 en is daardoor vastspeler
in Mixed 1.
Hij moet echter nog een
wedstrijd meedoen om aan
de reglementen van de
top-tien te voldoen!
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door Arne v d Wijdeven

Herinnert u zich nog ons verslag uit een vorige minimiks betreffende
Eindhoven 2 tegen ons mooie teampje? Misschien even herlezen want
het was me de wedstrijd wel.
Tsja en nu was de returnwedstrijd er alweer. Daar
keken we allen al naar uit.
Nou ja, ondergetekende
niet, want ik was er niet
bij. In plaats van Hackende Harrie en uw schrijver
moest er een vervanger
worden gezocht en gevonden.
Dat bleek moeilijker dan
verwacht. De een na de
ander wilde graag, maar
nadat duidelijk werd wie
onze tegenstander was
hadden alle heren last van
smoesjes. Enkele meestgehoorde uitvluchten: “ik
ben jarig”, “mijn hond is
ziek”, “ik moet hagelslag
kopen”, “ik denk dat u verkeerd verbonden bent”, “ik
ben voor ajax”. De laatste
smoes is op zich natuurlijk al reden genoeg om
niet mee te hoeven spelen
(sorry Ton en Tonny).
Er zat dan ook niets anders
op. Geert moest een ritje
naar het bejaardenhuis
maken om daar een oudgediende op te halen. Aldus geschiedde. Onze opa
Wim werd uit de TV-zaal
getrokken. Dat moest met
het nodige geweld want hij
was net naar omroep max
aan het kijken met een
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len. Wim heeft bovendien
het uithoudingsvermogen
van een zeeschildpad en
de taaiheid van een doos
bokkenleer. Kortom een
waardevolle kracht.

Wim v d Wildenberg
speciale uitzending over
Anneke Gronloh.
Wim zijn rackets stonden
nog op spanning (werd al
3 jaar als schepnet voor bij
het vissen gebruikt) en zijn
sportkleding paste ook nog
steeds (alhoewel een lang
wollen t-shirt niet meer echt
in de mode is). Wim bracht
zelf zijn shuttles mee. Helaas spelen we niet meer
met de Carlton campingshuttles uit Wim zijn tijd.
Nou ja, zo erg is het natuurlijk niet. Opa Wim is een
zeer waardevolle aanwinst.
Deze knakker weet het spel
nog immer goed te speMINIMIKS april 2009

Verder bestond ons illustere teampje qua dames
uit Marlie, Marloes en Ellen. Het geheerte in ons
team was Wim, Andrew
en Geert. Vroeger Geertje,
maar dat is inmiddels alweer een tijdje geleden.
Ik was er zelf niet bij, dus ik
verzin het verslag terplekke terwijl ik in de trein zit
van mijn werk naar huis.
Over Eindhoven valt veel
moois te vertellen. Mooi
voetbalstadion, thuisbasis
van Philips licht, hotel van
der Valk, evoluon, universiteit. Ja dat was het zo’n
beetje wel.
Trouwens, nu we het er
toch over hebben. De oplettende lezer weet dat
Canto de BOA is. U weet
wel: blesseren op afstand.
Geen idee waar ik het over
heb? Lees dan wat minimiksen teruguit. Wat blijkt
nu? Het BOA virus blijkt
geen toevalstreffer maar
feitelijk een genetisch fa-

miliewapen. Wat gebeurde
er? Onze Ton. Ons aller
verenigingscompetitieleider en munne beste maat
blesseert zich zwaar tijdens een badmintonpartij.
En tegen wie? Juist Joost
Swinkels. Of Ton voor de
wedstrijd al Swinkelsen
had ingenomen (lees bavarias) dat valt te betwisten. Feit blijft dat hij een
MRI scan mag ondergaan.
Swinkels bedankt ole ole.
Wat doen we hieraan?
Voorlopig niks want ik wil
mijn verslag afmaken. Wel
op blijven letten dus.
Allez, de wedstrijd dus.
We hadden ons kampement opgeslagen op een
obscure baan ergens achterin de city hal. Een baan
waar geen kip komt kijken
want de tribune aldaar is
het verst verwijderd van de
kantine als redelijkerwijs
mogelijk. De laatste keer
dat daar een toeschouwer
werd gezien toen speelde
Wim nog bij de jeugd. Dat
zegt al genoeg.
Hoe dan ook: Marlie en
Geert (voorheen Geertje)
speelden een puike partij.
Puike partij dus. Ons koppel vocht als leeuwen en
werkte voor ieder punt.
Dat was aan de uitslag te
merken. Twee keer 21-0.
Hiep hiep barbatruuk.
Ons tweede gemengd
dubbel leek meer op een
schaaltje gemengde hapjes. Van alles wat. En ie-

de hete stukjes ook liggen. Eindhoven 2 pakte
die dankbaar op en won in
3 sets waarvan de laatste
met een spectaculair 2830.
Het damesdubbel ging helazerig ook naar onze sportieve tegenstander. Goed
badminton. Drie sets. De
laatste ging met 28-30 naar
de overzijde van het netje.
Jammer maar helaas, pindakaas, kippengaas, volle
blaas.

Geertje v d Eijnde
dereen laat de hete stukjes
liggen. Persoonlijk hou ik
wel van de rempengballen
die Henk vroeger stiekem
tussen de andere welbekende hapjes plaatste. Ik
heb me vaak afgevraagd
wat er in die rempengballen zat. Volgens Henk kon
ik me beter afvragen wat
er niet in de rempengballen zat. Nou ja “the truth is
out there”. Onze helft van
het gemengd dubbel liet
MINIMIKS apri 2009

Dan maar het herendubbel.
Dat is vaak de koningspartij van een wedstrijd. Maar
Nederland kent sinds twee
eeuwen geleden al geen
koning meer. Daarom
speelde opa Wim en Geert
(voorheen Geertje) de partij. Speciaal voor de wedstrijd had Wim zijn looprekje aan de kant gezet. En u
weet dat Wim niet de minste is. In zijn tijd liep Wim
de coopertest in 10 minuten. Ik bedoel maar. Wim
en Geert (voorheen Geertje) hadden geen moeite
met de tegenstander. Kent
u die slaapzakken? Die
hele lange, lekker warme
en dikgevoerde? Die komen met zo’n zakje waar
je van denkt: “hoe krijg ik
ze daar ooit in?”. Nou die
kan je toch verdomd klein
oprollen en toch in t zakje
krijgen.
Ook zo kregen Wim en
Geert (voorheen Geertje)
de tegenstander in hun
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zak. Ze werden plat opgerold met twee keer 21-0.
In tegenstelling tot hun
tegenstanders
waren
Marloes en Andrew sportief en ze gaven dan ook
de partij aan hun tegenstander. Beide in drie sets
en met 28-30 in de laatste
set. Dsjuu 4-2 achter tegen onze grote vrienden
uit Eindhoven.
De kracht en soeplesse
waarmee deze krasse knar
over de baan bewoog deed
menig voorbijganger, tegenstander en medestander volledig versteld staan.
Wim won dan ook met twee
keer 21-0. Driewerf hoera
en een extra advocaatje in
de bejaardensoos.
Je zou denken dat de
laatste singelpartij van die
avond een makkie zou
worden. Ellen speelde immers tegen een visueel
gehandicapte dame. In en
uit werd door deze dame
continue verkeerdom geroepen. Ellens tegenstander bleek daarnaast negatief bezegend met het
syndroom van Gilles de la
Tourette. En u weet: mensen die slaapwandelen
mag je niet wakker maken,
kale mensen met Gilles
de la Tourette mag je niet
scheren. Oh nee dat is Gilette de la Toupette.
Gelukkig hebben we bij
BC Mixed behalve goede
spelers ook goede tellers.
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Geert (voorheen Geertje)
telde deze ongelukkige
partij en had het druk met
het ontwijken van scheldkannonades. Geef toe: u
dacht dat hier karbonades
stond. Nou dat stond er
eerst ook, maar ik heb de
fout hersteld.
Ik geef toe dat het moeilijk
spelen is tegen een tegenstander die de hele zaal aan
haar kant van het net als
uit beschouwd en de hele
zaal aan de kant van het
net van haar opponent als
in. Maar net als bij kegelen
tellen alleen de punten die
je op je eigen baan maakt.
Maar geef gerust toe: het
is af en toe wel leuk om de
bowlingbal dwars over drie
banen te jassen en daar
een strike te gooien. Strrrrrrrike, whoeha. Bij badminton mag dat dus niet en dat
had Geert (voorheen Geertje) goed gezien.
Al vloekend, scheldend en
tierend werd de partij volbracht. Een handje kon er
nog net af. Onze scheidsrechter werd bedankt met
een luidruchtige verwijzing
naar zijn prachtige adonislichaam in negatieve belichting. Jammer want het
begon zo leuk.
Eindresultaat 4-4. En of dat
nu verdiend is of niet? Eigenlijk doet dat er niet toe.
Volgens mij spelen alle spelers van BC Mixed voor hun
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plezier. Ik zal niet beweren
dat ik alle spelers en spelertjes van BC Mixed ken.
Maar ik durf best te beweren dat onze tegenstander
het als een plezier ervaart
om tegen onze teams aan
te treden. Ik mag dan ook
met graagte hopen dat
dat besef op een bepaald
moment doordringt bij die
paar mensen van die paar
HBB teams waar lui spelen die liever vuilbekkend
de baan afgaan dan met
een glimlach om een fijn
gespeelde partij. Winst of
verlies mag daar geen verschil in maken.
Arne van de Wijdeven
Alle namen, plaatsen en
gebeurtenissen in dit verslag zijn fictief. Enige relatie met de werkelijkheid
berust op louter toeval. De
schrijver van dit stuk kan
dan ook niet aansprakelijk
worden gesteld voor in enigerlei geleden schade als
gevolg van het lezen van
dit stuk of het erin voorkomen. Trouwens Wim en
Geert (voorheen Geertje)
staan wel met hun echte
naam genoemd. Namelijk
Wim en Geert.

Uit het dagboek van de teamleidster
door Aukje Staal

Het is een dag na het behalen van het kampioenschap als ik achter mijn laptop ga
zitten om mijn relaas op papier te zetten. Een kampioenschap waar ik, als teamleidster, al langer dan de zondagochtend mee bezig ben geweest. Het kampioenschap van mijn team is namelijk een apart verhaal geworden.

Woensdag 4 maart

Al vanaf december weet
ik dat zondag de dag kan
worden dat mijn team het
kampioenschap
binnen
gaat halen, maar pas vandaag geef ik er aan toe.
De map komt uit de tas
en ik bekijk de wedstrijden
die gespeeld zijn. Met potlood maak ik een eerste
opstelling van hoe ik denk
dat we het beste kunnen
gaan spelen. Enige kriebels komen boven: ‘Doe ik
het goed’ en ‘hoe gaat het
verhaal aflopen?’. U weet
wel … het verhaal van het
team dat steeds niet op
kwam dagen en ik mag u
vast verklappen dat het
verhaal nog een hoofdstuk
erbij kreeg. Maar goed …
de opstelling staat en ik
leg het terzijde om het la-

ter (een kwartier heb ik het
vol kunnen houden) er nog
eens naar te kijken. Met de
gedachte “het is goed zo
Auk” gaat de map terug de
tas in.

Zaterdag 7 maart

De cadeautjes liggen klaar,
evenals het telboek, de
shuttles en mijn gymschoenen. De begeleidingsmap
houd ik nog even apart.
Toch nog even kijken of ik
het goed gedaan heb. Ik zie
dat iedereen speelt met degene waarvan ik denk dat
ze morgen i.v.m. eventuele
zenuwen, het beste gecombineerd kunnen worden.
Voor wat betreft de heren is
er maar een optie en meer
zijn er ook niet nodig. Bas
weet Richard op z’n tijd rustig te houden terwijl Richard
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weer zoveel en ergie weet
uit te stralen om Bas eventueel over een dipje heen
te halen.
Bij de dames zijn Merle en
Tessa in staat om elkaar
flink op te beuren in moeilijke situaties terwijl Emma
het wel prima vindt dat die
meiden samenspelen en
eigenlijk toch liever singled. Een heerlijk team
want welke combinatie ik
ook maakt, de dames en
heren vullen elkaar allemaal aan. De map leg ik
uiteindelijk ook in de tas.
We zullen wel zien wat de
dag ons brengt.

Zondag 8 maart.

Richard’s
nuchterheid
staat in schril contrast met
mijn gevoel van binnen.
De eerste wedstrijd is tegen Ganzeveer en voordat
we daaraan beginnen sta
ik nog even te praten met
een bekende die teamleidster van Phoenix is.
Zij mogen tegen de Raaymeppers. De begeleider
van de Raaymeppers vertelt mij ondertussen dat zij
nog steeds recht hebben
op het overspelen van de
gemiste wedstrijden en wij
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en wij dus vandaag geen
kampioen kunnen gaan
worden. Navraag bij Inge
en Ilse bevestigd dat dit
niet het geval is en ook Jan
Driessens heeft al voor me
uitgerekend dat twee keer
6-2 toch echt het kampioenschap oplevert.
We gaan aan de gang
en na een sportief treffen tegen Ganzeveer (8-0
gewonnen) komt het kampioenschap steeds dichterbij. De tweede wedstrijd is
een extra hoofdstuk bij het
verhaal. Brabantia speelt
vandaag ineens met drie
dames waarbij de invalster sterker is dan de twee
vaste speelsters samen.
Na de consequenties goed
overwogen te hebben,
spreek ik hun teamleider
hier op aan. Wat volgt is
een onaangename sfeer,
een hoop gemopper van
de tegenstander en ik word
afgeschilderd als een zeer
onsportief persoon dat
kinderen geen spelplezier
gunt. Ik word diep in mijn
hart getroffen. Gelukkig
helpen Yvonne en Inge de
situatie mee op te lossen
en kan er gespeeld worden. De acht partijen zijn
het bekijken waard.
(Ze zullen gedacht hebben:
‘met zoveel publiek op de
tribune ….’ ) Met een heer
van Brabantia die moeite
blijkt te hebben met het in
en uit zijn van de shuttle
worden door mijn dames
en heren zes van de ze-
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ven partijen gewonnen. De
achtste (de single van Merle) zijn de laatste regels uit
het verhaal. Bij het inslaan
blesseerde de tegenstandster zich namelijk aan haar
enkel. Merle moest het
op gaan nemen tegen de
derde dame en had er haar
handen vol aan. Na 8-26
achtergestaan te hebben

verloor ze helaas met 1930.
Met een 6-2 overwinning
is ons kampioenschap een
feit. In een inmiddels totaal
lege zaal feliciteer ik mijn
team en deel de cadeautjes uit. Ook het bestuur en
alle ouders komen ons feliciteren. Vol trots gaan we
op de foto. Ze hebben het
gehaald …

ZE ZIJN
KAMPIOEN!!

Mixed 10, kampioen
H-klasse, Staand,
v.l.n.r.: Emma Iven,
Bas van Lieshout,
Tessa Spierings en
terambegeleidster
Aukje Staal.
Zittend: Richard
Staal en Merle
Briels.
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Mixed 10 kampioen
jeeeeeeeeeeh! we zijn erg
blij omdat we nu kampioen zijn. We hebben nog
niet onze laatste wedstrijd
gespeelt maar we we
staan sowieso voor in
sets.Ik ben heel blij nu.
Richard

We wisten dat we kampioen konden worden als we twee
wedstrijden met 6-2 zouden winnen.
De eerste wedstrijd was tegen Ganzeveer. Het ging heel
goed. Het ging zo goed dat we met 8-0 wonnen.
De tweede wedstrijd moesten we tegen Brabantia. Het
ging hier ook goed. We hoefden hier maar 5-3 te spelen,
maar we hebben nog gewonnen met 6-2. Toen Richard had
gewonnen waren we kampioen maar ik dacht ”nu we
kampioen zijn wil ik nog wel
winnen.”
Het leek erop dat ik zou verliezen want ik stond met 13-22
achter maar ik bleef rustig en
alsnog had ik gewonnen.
Ik wil mijn trainers bedanken
voor de goede training en de
hulp die ik gehad heb: Stan,
Yvon, Mark en onze coach:
Aukje.
Groetjes Bas van Lieshout

Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009
Gem.dubb.
S W
%
Inge v Lieshout
9
8 88,9
Iris v Leuken
9
9 100
Inge v Duijnhoven 6
6 100
Emma Iven
10 10 100
Marije Daems
4
4 100
Kim Steegs
4
3 75,0
Merle Briels
8
8 100
Tessa Spierings
10 8 80,0
Veerle v Schaijk
9
8 88,9
Anniek v Leuken
8
8 100

Da/he-dubb
Enkelsp.
totaal
S W %
S W % S W
%
4 4 100 9 9 100 22 21 95,5
6 6 100 7 6 85,7 22 21 95,5
4 3 75,0 6 6 100 16 15 93,8
4 3 75,0 10 9 90,0 24 22 91,7
3 3 100 3 2 66,7 10 9 90,0
11 9 81,8 10 10 100 25 22 88,0
13 11 84,6 9 7 77,8 30 26 86,7
11 10 90,9 9 8 88,9 30 26 86,7
10 8 80,0 3 3 100 22 19 86,4
6 4 66,7 10 8 80,0 24 20 83,3

Max v Riet
Richard Staal
Willem Aarts
Jaimy Stofberg
Jeroen Staal
Bas v Lieshout
Wouter v Haperen
Fabian Briels
Tim Lahaije
Koen Breijnaerts

6
14
8
7
11
14
3
11
8
12

6
14
8
5
11
14
6
11
7
12

6
14
8
5
10
12
6
9
5
10

100
100
100
100
90,9
85,7
100
81,8
71,4
83,3

6
13
8
6
10
13
2
10
6
11

100
92,9
100
85,7
90,9
92,9
66,7
90,9
75,0
91,7

8 8 100
14 13 92,9
4 3 75,0
6 6 100
11 11 100
14 13 92,9
6 5 83,3
11 8 72,7
6 6 100
12 8 66,7

20
42
20
18
33
42
15
33
21
36

20
40
19
17
31
38
13
27
17
29

Uitslagen van 29 maart

Ik vind het leuk dat we
kampioen zijn geworden.
Gelukkig hebben wij nog
net van Raaijmeppers
gewonnen.
Groetjes Tessa

Het was kei gezellig en ik
heb ervan genoten. Mijn
team was super en ik ben
blij dat ik kampioen ben
geworden.
Xxx Merle
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Superleuk dat we kampioen werden. Gelukkig
hebben we de Raaijmeppers verslagen.
Groetjes Emma
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Con Brio 6

Mixed 7

0-8

Phoenix 4

Mixed 5

0-8

Mixed 8

Con Brio 7

7-1

Mixed 5

Phoenix 3

3-5

Mixed 8

Con Brio 6

7-1

Mierlo 1

Mixed 6

3-5

Gemert 2

Mixed 7

2-6

Con Brio 9

Mixed 10

0-8

Mixed 2

Raaijmepp.1

1-7

Brabantia 2

Mixed 4

0-8

SRH 1

Mixed 6

7-1

Phoenix 5

Mixed 10

0-8
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100
95,2
95,0
94,4
93,9
90,5
86,7
81,8
81,0
80,6

De zevende sudoku.

Deze keer weer een gemakkelijke sudoku.

DOOLHOF

Het jeugdprogramma van april en mei
5 april
C 9.30
C 11.15
G 9.30
G 11.15
B 13.00
D 13.00
D 14.45
P 13.00
P 14.45
19 april
B 9.30
E 9.30
E 9.30
E 11.15
E 11.15
I
9.30
I
9.30
I
11.15
I
11.15
P 9.30
P 11.15

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.

Welke weg?

Boemer.1
Ganzev.1
Mixed 9
Con Brio 8
Con Brio 1
Con Brio 3
Brabantia 2
Phoenix 6
Mierlo 3
Mixed 2
Con Brio 5
Phoenix 4
SRH 1
Phoenix 3
Mixed 12
Mierlo 2
Brabantia 4
Mixed 11
BCAB 3
Mixed 13

Mixed 3 kampioen
van de C-klasse.
Op die dag speelt ook
Mixed 4 tegen Con Brio 3
en Brabantia 2.

P=H

-M S=T
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-

Con Brio 2
Mixed 5
Mixed 6
Mixed 5
Mixed 6
MPC 1
Mixed 11
Mixed 12
MPC 1
Mixed 13
Phoenix 6

Vervolg 19 april
A 13.00
Phoenix 1
F 13.00
BCAB 1
F 13.00
Ganzev. 2
F 14.45
Mixed 7
F 14.45
Gemert 2
G 13.00
Mixed 9
G 14.45
Mixed 9
17 mei
A 9.30
B 9.30
C 9.30
F 9.30
F 9.30
F 11.15
F 11.15
P 9.30
P 11.15

Belangrijke wedstrijden
Op 5 april speelt Mixed 3
tegen Boemerang en
Ganzeveer, bij winst is

-FL

-

Mixed 3
Mixed 3
Gemert 3
Mixed 9
Mixed 2
Mixed 4
Mixed 4
Mixed 13
Mixed 13

Inzet: de titel in de Dklasse.
Op 19 april speelt Mixed 5
tegen Con Brio 5 en
SRH1, bij winst is Mixed 5
kampioen van de Eklasse.

VO=H
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Mixed 7 is afhankelijk van
BCAB. Als zij onverwacht
zouden verliezen kan
Mixed 7 alsnog kampioen
worden

Mixed 1
Phoenix 2
Mixed 3
Con Brio 7
Ganzev. 2
BCAB 1
Someren 1
Mixed 13
Mixed 11

Mixed 1
Mixed 8
Mixed 7
Someren 1
Mixed 8
Someren 2
Bakel 1

-

BBC 1
Mixed 1
Helden 1
Mixed 7
Mixed 8
Mixed 7
Mixed 8
Mierlo 4
Mierlo 3

Mierlo 11 zit in dezelfde
positie, alleen als Brabantia 4 zou verliezen kan
Mixed 11 nog kampioen
worden, als ze zelf winnen van Mierlo 2 en MPC
1.

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
Er staat een vrachtwagen
achter een Smart en het is
groen licht, de Smart gaat
niet verder.
En zo gaat dat verschillende keren, tot de vrachtwagenchauffeur uitstapt en
vraagt aan de bestuurder
van de Smart wat er aan
de hand is.
De bestuurder vraagt aan
de vrachtwagenchauffeur:
- Kunt u mij helpen, want
ik plak vast aan een kauwgum!
Een man en een vrouw liggen in bed. De vrouw hoort
ineens een hoop lawaai.
- Ga eens kijken Jan, er is
een inbreker in huis!
Jan:
- Ach nee joh, inbrekers
maken geen lawaai!
Ze gaan weer slapen. Anderhalf uur later maakt de
vrouw haar man weer wakker.
- Ga toch eens kijken, er
is een inbreker beneden.
Ik heb al een hele tijd niets
gehoord!
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Oplossing rebus:
Uit het oog
uit het hart

Er was een Marokkaan,een
Turk en een Nederlander.
Ze moesten in een stal
vol varkens. De Turk ging
en hij bleef 5 seconde, de
Marokkaan bleef 3 seconde en toen de Nederlander
ging waren in 1 seconde
alle varkens weg.

Nieuwe “Mixed”shirts, voor jeugd
en senioren,
€ 10,-- per stuk, bij Inge van
Griensven, op de vrijdagavond!
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Jantje zit in de klas. De
meester pakt twee glazen,
1 met water en 1 met alcohol. Dan pakt de meester
twee wormen en doet er in
elk glas 1. Na een tijdje gaat
de worm in het glas met alcohol dood, de worm in het
glas met water spartelt nog
vrolijk door. Dan vraagt de
meester aan Jantje:
- Wat weten we dus over
alcohol?
Zegt jantje:
- Dat als je alcohol drinkt je
geen wormen kan krijgen!
- Dokter,ik denk dat ik een
bril nodig heb!
zegt een meneer:
- Dat denk ik ook, meneer
want u staat namelijk in
een snackbar.
Er komt een man bij de
dokter. zegt de man:
- dokter ik heb overal pijn.
als ik op mijn been druk dan
heb ik pijn aan mijn been,
als ik op mij hoofd druk heb
ik pijn aan mij hoofd, als ik
op mijn arm druk dan heb
ik pijn aan mij arm, als ik
op mijn teen druk dan heb
ik pijn aan mijn teen, zegt
de man:
- dokter wat mankeer ik
toch??
zegt de dokter:
- U hebt een gebroken vinger.
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Een kat komt een café
binnen en vraagt een cognac.
De baas van het café
vraagt:
- Maar waarom juist een
cognac???
- Wel, zegt de kat, omdat
ze zeggen dat je van een
cognac een kater krijgt!!!
Er staat een Nederlander
bij het stoplicht en voor
hem staat een Belg. Even
later springt het stoplicht
op groen.
Zegt die Nederlander:
- Het is groen.
zegt die Belg:
-Een kikker!
Gokken is slecht!!
Wedden???
Vraag:
- Waarom lezen de supporters van Ajax de sportkrant ondersteboven?
Dan kunnen ze zien dat
Ajax bovenaan staat!
Er was eens een jongen
en een politieman. En die
jongen zegt:
- meneer, mijn broer heeft
mijn boterham in het water
gegooid.
Politieman zegt:
- Met hagelslag?
De jongen zegt:
- Nee met opzet!

