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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) 

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

Inhoud:     pag:
Ledenbestand    2
Van de redactie    3
Bestuursmededelingen   4
Collumn     5
Jaaroverzicht Mixed    6
Jeugdbegeleiding van toen   9
Op het Gastenboek    10
Vijfentwintig jaar geleden   11
Wij bij Mixed 3 (Arne vd. Wijdeven)  13
Interview jubileumcommissie   19
Bekercompetitie    20
35 jaar jeugd    22
Seniorencompetitie    28
Jeugdcompetitie    38
Puzzelhoek    45
Even lachen     48  
  
Aan dit nummer werkten mee: 
Rien van Kessel, Jan Driessens, Inge van Griensven, , Aukje 
Staal, Jowan Iven,  Angela van Gelder, Harrie vd. Vegt, Thea 
Kluytmans e.a. 

Foto voorpagina:  
Erik Pennings, HBB kampioen 2009
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Jeugdafdeling:
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Agenda, februari. . .

Leden die zijn gestopt:

Verjaardagen van de leden 

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

Allemaal van harte profi
ciat!

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes Totaal

Jeugd 33 53 86
Senioren 29 51 80

NSL 13  8 21
Totaal: 42 59 33 53 187
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1 maart  Bas van Lieshout 
2 maart Toon Boetzkes 
2 maart  Stan van der Heijden
5 maart  Roger van Lieshout
5 maart  Savanna  van Hees
6 maart  Ellen Minten
6 maart  Noortje Habes
6 maart  Anke van Dijk
7 maart  Robert  Verbrugge
12 maart  Jan van de Weijer
14 maart  Janneke Iven
22 maart  Canto Swinkels 
22 maart  Martijn van Oeffel
30 maart  Kristie van Osch 30-mrt
3 april     Stan van Rixtel 

Vrijdag 6 maart: Minimiks nr.2
Zondag  15 maart HBB jeugdkampioenschappen

Nieuwe leden:
Jack Muller, 
Bas Gerrits
René Buijssen. Martijn de Jong
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Van de redactie... OPROEP voor seniorenleden
Dit jaar wil ik de inschrijvingen voor de competitie 
zoveel mogelijk digitaal (via email) laten verlopen.
Dat betekent dat ik graag van alle seniorenleden het 
emailadres zou willen weten. 
Je kunt dit invullen op de lijst die in de zaal hangt, 
maar je kunt je adres ook aan mij mailen.

ton.slaets@attentiv.nl

Alvast bedankt voor de medewerking. 
Met digitale groeten, 
Ton Slaets 
Competitieleider Senioren

PS. Leden die geen e-mail hebben kunnen zich via
een regulier formulier inschrijven. 

Bestuursmededelingen

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. 

Agenda

Zondag 15 maart
HBB jeugdkampioen-
schappen.
Zondag 8 maart:
Het BC Someren jeugd-
toernooi
Zondag 15 maart HBB 
jeugdkampioenschappen.
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En weer hebben we een nieuwe Minimiks, wel iets dunner dan de num-
mer 1 van dit seizoen, maar wel met genoeg variatie, zodat er voor ieder-
een wel wat te lezen is.

We hadden graag de uitslagen van het Miecon toernooi gehad, maar dat 
bewaren we voor de volgende keer. Deze keer ook iets minder competi-
tie, de jeugd heeft zelfs niet meer gespeeld na 1 februari, de senioren 
niet veel, wel is er een tussenronde geweest in de bekercompetitie. 

Natuurlijk wel de teksten van Aukje, Jowan en Harrie, waarvoor onze 
dank, het zijn weer leuke verhalen. Deze keer geen Arne, want die zat 
(weer eens) in het buitenland, vandaar de teksten van Harrie. 

In de volgende Minimiks geven we aandacht aan de opkomst in de zaal. 
Het wordt stil, te stil naar onze mening. Bij de recreantengroep hebben 
we nog wel voldoende belangstelling, maar zijn er nog mensen die onder 
begeleiding ( voor zo lang dat nodig is) met badminton willen beginnen, 
ze zijn nog steeds welkom. Leeftijd speelt geen rol. Graag aanmelden bij 
de secretaris van BC Mixed: Theo de Jong. 

ook in de volgende Minimiks, als het gaat zoals wij verwachten hebben 
we onze eerste kampioen bij de jeugd, waarvan natuurlijk een uitgebreid 
verslag,

Veel leesplezier,

De redactie

Beste Sporters, ouders en toeschouwers, 
Van vrijdag 27/03 t/m donderdag 02/04 is er kermis in Helmond.
Vanaf woensdag 25/03 is de sporthal dus moeilijker te bereiken.
Houdt hier rekening mee met het wegrijden naar de sporthal.
De parkeerplaats bij de Ameidewal is deze periode niet beschikbaar.
Tevens is er op zondag 29/03 koopzondag in Helmond.
Vanaf 12 uur is het dus betaald parkeren bij de sporthal. 
Namens de HBB  Ilse v d Reek

Parkeren i.v.m. Helmond kermis en koopzondagen
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Ingekomen stukken:
•  Brief over de bijdrage 
aan de kamer van koop-
handel.
- Brief van René Huibers 
i.v.m. opzegging lidmaat-
schap.
•  Brief van de strafcom-
missie HBB senioren 
Mixed1-BCV: onvolledig 
team BCV
• Brief sportgala Laarbeek: 
enquête over het sportgala

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

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 12 februari 2009

• Brief van gemeente 
Laarbeek over de subsidie 
verlening voor het jaar 
2009
Uitgaande post: 
vermelding vereniging en 
evenementengids Laar-
beek 2009.

Ledenbestand:
Renee Huibers en Martijn  
de Jong stoppen
Nieuwe leden: Jack 

Muller, Bas Gerrits en 
René Buijssen.
Van  NSL naar SL:
Maarten Maas

Commissies

Recr. Comm.
Andy v d Boogaard, Hans 
en Nelly Kammeraad  
geven te kennen niet door 
te gaan met 
badmintonnen.

 BAC:
De kaderavond is gepland 
op 4 april. 
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Bron: Website HBB. Foto’s: Wim v d Broek.

Met 15 inschrijvingen in de Her-
en Enkel A was dit onderdeel 
het beste bezet.
De heren waren onderverdeeld 
in 2 poules en op het einde van 
de dag speelden de twee  besten 
uit iedere poule tegen elkaar.

Erik kwam wel met een missie. 
Dat was vanaf het begin duide-
lijk. Mentaal ondersteund door 
Jan en Ton ging hij geconcen-
treerd, rustig en met een goed 
wedstrijdplan de baan op. 
Het niveau van de deelnemers 
in de HD A was hoog, enkele 
namen: Joost Swinkels, Pierre 
Pas, Bartho en Oscar Martens, 
Dennis de Louweren, Gerard 
Mesman, Stan van de Laar en 
de kampioen van vorig jaar Ge-
rard Ehrismann. 

In de poule van 8 won alleen 
Oscar Martens van Erik. Die 
ging als winnaar van zijn poule 
meteen naar de finale tegen 
de tot dat moment ongeslagen 
Bartho Martens. In de finale, 
die van zeer hoog niveau was, 
wist Erik de eerste set met 21-
18 naar zich toe te trekken. Bar-
tho moest in de tweede set wat 
gaan forceren en maakte daar-
door iets meer foutjes. Erik bleef 
constant, rustig en goed gecon-
centreerd en won ook de tweede 
set met 21-18 en daarmee het 
toernooi. 

Erik Pennings HBB kampioen enkelspel
HBB seniorenkampioenschappen 2009

Geboren op 24 februari 2009

Fenna
Dochter van 

Dennis v d Meulengraaf
 en Wendy Verbrugge

Maand: Teams: Tijd:
Maart Mixed 7, 8 en 9 20.45 – 21.30

Mixed 1, 2 en 3 21.30 – 22.15
Mixed 4, 5 en 6 22.15 – 23.00

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. 

CC:
VCL  vergadering is ge-
houden op 19 januari. 
Men wil meer mensen 
enthousiast maken voor 
de bekerwedstrijden. 
Verandering:
Van 3 naar 2 heren, jeugd 
wordt bij de wedstrijden 
betrokken, het aantal van 
7 partijen blijft. De nieuwe 
regel van 2 heren en 2 
dames gaat het nieuwe 
seizoen in. 

Sfeer, ledenbestand en 
recreanten
Inge heeft een aantal 
jeugdleden benaderd om 
door te stromen naar de 
senioren.

Het voorstel is om niet 
vrijblijvend te trainen maar 
er van uit gaan dat com-
petitiespelers behoren te 
trainen. Men wil middels 
een brief aan de competi-
tiespelers duidelijk maken 
dat het belangrijk is om te 
trainen.

Mensen op de wachtlijst 
worden gebeld en via 
advertenties in de min-
imiks proberen leden te 
werven. 

Jubileumcommissie
Het interview met Mark 
over de jubileumcommis-
sie in de minimiks was 
goed.

Theo de Jong ,
 secretaris 

Geboren op 1 maart 2009
Jorg

Zoon van
Harald en Ellen Kuhn - Manders

broertje van Wessel
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Een van de grootste pro-
motors van de hockey-
sport  is ongetwijfeld Fati-
ma de Moreiro, dochter 
van een Portugees diplo-
maat. Ze is niet alleen 
een tophockeyster, maar 
heeft ook erg veel betek-
end voor de hockeysport 
in het algemeen.  In de 
periode dat zij actief was 
– en als we de kranten 
mogen geloven -  is het 
ledenaantal van de hock-
eybond van 130.000 op-
gelopen tot 200.000 en 
dat heeft die bond voor 
een groot deel aan haar 
te danken. Veel meisjes 
zijn door haar aan het 
hockeyen geslagen.
Zij is niet alleen het 
gezicht van het nationale 
hockeyelftal, maar ook 
van de Rabo-bank, intus-
sen woont ze samen met 
een toptennisser en  –ook 
volgens de krant-  is zij 
goed voor een jaarsalaris 
van rond de  € 400.000,-- 
, iets wat zij weer als 
baarlijke nonsens  afdoet 
en is niet de RABO, maar 
de ABN-AMRO bank haar 
bank.
Ook al is de badmintons-
port een gemengde sport, 
wat hockey in feite niet is,  
toch missen we in de 
badmintonsport een per-
soonlijkheid  en iemand 
met een uitstraling als 
Fatima.  Ze zou erg be-

langrijk kunnen zijn. 
Geen enkele badmin-
tonster komt ook maar 
in de buurt. Daar staat 
ook tegenover, hoe 
vaak (en hoe lang) 
komt een badminton-
speelster op televisie. 
Ook al  kan Jao Yie 
erg goed badminton 
spelen, ik zie ze nog 
niet in de commercial 
van Albert Heyn.  

We missen een idool 
in onze sport, ook 
onze Helmondse Ju-
dith Meulendijks  lukt 
dat niet, zij is ook 
maar bij een beperkt aan-
tal badmintonners bekend.  
Natuurlijk, ze speelt in 
Denemarken, daar wordt 
beter betaald, bijna alle 
toppers spelen in het bu-
itenland. Maar, zo wordt je 
niet bekend in Nederland. 
De Nederlandse badmin-
ton Bond is in tien jaar tijd, 
van bijna 100.000 naar iets 
meer dan 50.000 leden 
gezakt. Daarmee zijn ze 
weg uit de top-tien van 
belangrijkste sporten. Men 
is bezig om dat ledenaan-
tal op te schroeven tot 
80.000 leden en dat zou 
moeten lukken voor  2012. 
De R.B.B. is sinds kort 
aangesloten bij deze bond 
en ook al zou ook de HBB 
meedoen, dat zet echt 
geen zoden aan de dijk, 

maar alle beetjes helpen, 
zal men bij de NBB den-
ken. 

Hier kan een echt badmin-
ton idool helpen, toch 
eens vragen of Judith wil 
helpen, maar dan moet op 
z’n minst de badminton-
competitie op TV komen 
en niet alleen de Dutch 
Open. 
Nog een vraagje: Welk 
badmintonteam is er dit 
jaar landkampioen?  En, 
wie wist dat de bond van 
het grote badmintonland 
Denemarken, ook maar 
rond de 100.000 leden 
heeft!. 
Dan doen we het in Ne-
derland nog niet zo slecht. 

J.A.M. 

Badminton idool
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De ouderen onder ons 
kenden hem allemaal, hij is 
een badmintonlegende. 
Mac behoorde bij en was 
van Con Brio, maar daar 
hield hij zich niet aan, Mac 
was er voor iedereen. 
Zijn voorkeur ging uit naar 
het beter maken van an-
dere spelers,  met name 
de jeugd.
Zo heb ik in 1999 een pu-
pillenteam begeleid en op 
die zondagmorgen stond 
de wedstrijd tegen Con 
Brio op het programma. 
Tot mijn grote verrassing 
was Mac Gillavry de team-
begeleider  van dat team, 
hij was toen al in de tach-
tig,  en evenals ik, als  in-
valler begeleider daar aan-
wezig.  De wedstrijd begon 
en alles verliep prima, tot 
het damesdubbel begon.  
Die partij werd gespeeld 
door Lauri de Greef en 
Yvonne de Jong. De Con 
Brio-dames  namen een 
ruime voorsprong en dat 
was niet naar de zin van 
Mac. Hij legt het spel stil en 
gaat  aan Lauri en Yvonne  
uitleggen wat ze anders 
moeten doen.  De meiden 
nemen dat goed aan en 
bijna werd er zelfs gewon-
nen van de dames van Con 
Brio. Je kunt je niet voor-
stellen dat nota bene een 
begeleider van de tegen-

Citaat:
Hij was een vriend voor 
iedereen die hem kende, 
aimabel met de glimlach 
van een ‘heer’. Maar het 
liefst verborg hij het grote 
verdriet, de pijnen die hij 
leed achter zijn grappen 
en achter zijn lach, een 
levensstijl die hij tot de 
laatste dagen van zijn 
leven heeft weten vol te 
houden.

Jan Driessens

Tabee, ik ben gegaan. Naar Indië, bron van mijn bestaan. 

stander aan jou kinderen 
komt zeggen hoe ze moe-
ten spelen, maar bij Mac 
was dat heel gewoon en 
…iedereen vond dat heel 
gewoon. Dat had Mac zijn 
leven lang al gedaan. De 
manier zoals hij dat deed 
was uniek en… Mac was 
altijd heer. 
Beroemd  is zijn opslag, ik 
heb nooit iemand gezien 
die bij de opslag een bocht 
in de baan van de shuttle 
kon leggen zoals hij dat 
kon.  Je dacht, die shuttle 
komt bij de middenlijn, 
maar op de een op andere 
manier boog de shuttle af 
van zijn baan en kwam bij 
de buitenlijn terecht.  
Mac is ook de grondlegger 
van de huidige sportivi-
teitsprijs.  In het bonds-
blad, nummer 4 van de 
eerste jaargang  (1987) is 
bijgevoegde foto afge-
beeld, van de toen  ruim 
zeventig jarige Mac Gilla-
vry. Hij speelde toen nog 
steeds competitie, zellfs 
een single was voor de ge-
heel ingetapete Mac geen 
probleem.   Hij was het ook  
die de HBB de “MacGilla-
vry sportiviteitbeker”  heeft 
geschonken. Hij bepaalde 
toen ook de regels, die nog 
steeds van kracht zijn; de 
deelnemende verenigin-
gen bepalen wie de sporti-

viteitprijs dat jaar gaat win-
nen. 
Natuurlijk is Mac erelid van 
de HBB en ook is bekend 
dat hij verschillende keren 
is gestopt bij Con Brio, 
maar hij kon zijn sport niet 
vergeten en kwam telkens 
terug. Nu heeft hij zijn rust, 
maar blijft een voorbeeld 
voor ons allen.

Zo begon de overlijdensaankondiging van George 
Richard Mac Gillavry, door de hele badmintonwereld 
gewoon “Mac” genoemd en dat wilde hij ook. 
Mac is overleden op 1 februari 2009, hij is 91 jaar ge-
worden.
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Toen onze jeugdbegeleiding zelf nog 
“jeugd” was!

Marieke
van Berlo

Ze kwam in 1991 
bij BC Mixed, ze 
was toen 11 jaar 
en in 1992 speelde 
ze al competitie in 
Mixed 7. Al heel 
wat jaren is ze een 
vaste kracht voor de 
jeugdafdeling, Naast 
de jeugdcommissie, 
zit ze ( is ze) 
ook nog in de 
toernooicommissie.

Gastenboek
Badmintonclub Mixed 

verzameld door Angela van Gelder.
Gelezen op het gastenboek:

10

Toekomstige leden

Zojuist een berichtje van Ellen 
Kuhn ontvangen. Zij zijn 
vanochtend de trotse ouders 
geworden van een gezonde 
zoon: JORG. Moeder en zoon 
maken het prima!!!! 

Zojuist heb ik een berichtje van 
Wendy ontvangen dat ze 
gisteren is bevallen van een 
prachtige gezonde dochter van 
2750 gram met de naam Fenna. 

Als we Rien toch niet hadden 
…..
******************** 
KANTINEVERSLAG 
********************
Als ik op mijn fietsje bij de 
sporthal aankom rijden, zie ik 
maar weinig andere fietsen 
staan. Dat beloofd niet veel 
goeds op deze vrijdag-
carnaval-avond-bij-mixed, denk 
ik. In de kantine is de 
begeleiding van de eerste groep 
bezig met het opblazen van 
kleurige ballons en de kantine is 
leuk versierd met reclame-
uitingen van de Lieshoutse 
brouwer. De kinderen van het 
eerste uur blijken ruim 
vertegenwoordigd te zijn 
geweest, die van het tweede 
een stuk minder. Tsa waar 

zouden die allemaal uithangen.
In de sporthal wordt op een 
acceptabele geluidssterkte 
carnavalsmuziek gedraaid door 
dj-Stan. Maar ook is muziek uit 
de categorie Frans Bouwer te 
horen, dus de sfeer is 
gegarandeerd. Op deze 
mixedcarnavalsavond worden 
door het lot van een kaartspel 
mensen op een baan gezet. 
Hierdoor ontstaan nog nooit 
vertoonde badmintonpartijen en 
de carnavalssfeer zit er snel in.
Ik denk dat nagenoeg alle 30 
deelnemers aan het 
carnavalstoernooitje wel in de 
kantine zijn geweest. Er werd 
niet gelald, geschreeuwd of 
polonaise gelopen, maar het 
was wel een gezellig avondje.

De foto’s komen zo spoedig 
mogelijk op de site, met dank 
aan mijn hulpfotografe Betsie.

HBB kampioenschappen:
nabeschouwing van een lid.
Beste mixed leden,
Vandaag(hbb 
kampioenschap)heeft onze club 
kampioen en trainer, Eric 
Pennings, de hoogste prijs 
behaald, die er te halen viel.
Bij een honderd % deelname 
van mixed. Waarvan er 25 % 
helaas geblesseerd was.
De spelers en supportersbus 

had helaas de verkeerde afslag 
genomen.
Maar gelukkig waren er ook bij 
die op eigen gelegenheid waren 
gekomen.(hihi)
(beterschap Jan) 

nabeschouwing van een ‘oud’ 
kampioen.
Beste wisseltroffee,
ik weet dat het even wennen is. 
Na drie mooie jaren in Helmond 
te zijn geweest, moet je nu 
wennen aan Beek en Donk, of 
was het nou Den Bosch?

Geen nood. Eric heeft goed 
gespeeld en je eerlijk 
gewonnen. Hij zal je vast en 
zeker een mooi plaatsje geven 
in zijn huis en je goed 
verzorgen. Geef je zelf even 
door dat je graag wekelijks 
opgepoetst wenst te worden?

Als morgen de spierpijn weer 
wat minder is, zullen we meteen 
in training gaan, zodat we 
volgend jaar weer goed 
voorbereid voor je zullen 
strijden.

Je mag natuurlijk altijd bellen, 
maar ik denk dat je nieuwe huis 
je wel zal bevallen.

Mvg en tot volgend jaar!
Bartho 
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Over de Minimiks van maart 1984
Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

In 1984 kende men bij BC 
Mixed nog het fenomeen: 
“Zaalwachten’”.  Iedereen 
kwam daarbij aan de 
beurt en het was o.m. de 
bedoeling dat via de mi-
crofoon werd aangegeven 
wanneer men van baan 
moest wisselen. Ook 
werd er gecontroleerd of 
dat ook werkelijk ge-
beurde. 
De hal werd toen nog tot 
kwart over elf gehuurd, 
maar door het dalend 
ledenaantal ( er was toen 
zelfs geen wachtlijst 
meer) werd de trainings-
tijd teruggebracht tot elf 
uur. 

Met de competitie ging 
het goed, Mixed 2 met 
Wim v d Wildenberg, 
Chris Paulussen, Helma 
Faassen en Marja Bouw 
werd kampioen in maart 
1984.
Ook in de Minimiks van 
maart een verslag over de 
carnavalsviering van zo-
wel jeugd als senioren. In 
maart was ook het grote 
BC Mixedtoernooi, waar 
Mixed ondanks dat er 
bijna geen prijzen gewon-
nen werden, toch de wis-
selbeker in eigen huis 
wist te houden. 
Het waren DOT en DAF 

die de prijzen mee naar 
huis namen. Voor het ver-
slag gebruikte men negen 
pagina’s en vijf foto’s. 

Er was ook een onderzoek 
gedaan. 
Bij onze vereniging is het 
zo dat van de 120 leden 
45,8% vrouw zijn en 
54,2% man. 
Van de twintig kaderleden 
is 3/4 man en 1/4 vrouw, 
terwijl verschillende kad-
erleden een dubbelfunctie 
uit oefenen.

Geert Hendriks plaatste 
als gastschrijver een stuk 
over zijn bandweer, met 

Spelregels voor 
recreanten

Weet u het nog?
Het damesenkel ging tot 
11 punten, bij de stand 
9-9 mocht degene die het 
eerst negen punten had 
verlengen tot 12 punten, 
werd het 10-10 dan mocht 
er verlengd worden tot 13 
punten. 

foto’s en er was een inge-
zonden stuk over carna-
val.

Zelfs de “gedachtenprik-
kels”, van Ari Ras, hoe 
kan het ook anders, gin-
gen over carnaval.
Hij had een groot idee.
Mixed stikt van het talent, 
niet alleen op de badmin-
tonbanen, maar ook op 
het muzikaal gebied. Een 
begeleidingsorkest voor 
het  nog steeds groeiende 
douche-koor is zeer ge-
makkelijk te vormen, men 
heeft meer dan genoeg 
(drank)orgels.

Ook  “Wist U” had twee 
pagina’s nodig voor het 
toernooi en voor de zaal-
wachten. 

Het 52 pagina’s dikke 
maartnummer van 1984 
werd afgesloten met 
“Even lachen”. Het ging 
over Belgen…

Over 50 jaar krijgen de 
Hollanders oorlog met 
België. Dan zullen zij 
doorhebben wat er met de 
Belgenmoppen wordt 
bedoeld.  
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Door een aantal sport-
verenigingen zijn er 
clinics gegeven aan 
leerlingen van de basis-
school de Raagten. 
Het ging om Fitness, 
zwemmen, volleybal, 
tennis en… badminton. 
Het was een examen-
project van leerlingen 
van de sportacademie, 
opleiding sport en be-
wegen. Natuurlijk is er 
ook een voordeel voor 
de verenigingen, 
namelijk ledenwerving 
en een bredere groep 
laten kennismaken met 
de badmintonsport. 
Vrijwilligers van BC 
Mixed zorgden voor de 
badmintonclinics, 
telkens op een vrijdag-
middag in sporthal d’n 
Ekker. 

SPORT CRAZY!!!

De organisatie voor BC 
Mixed was in handen van 
Marlie Fransen, ze werd 
daarbij geassisteerd door  
Monika Slaets, Toon Boetz-
kes en Jan Driessens. Er 
stonden vier clinics op het 
programma, twee keer 
groep 5 en twee keer groep 
6. De eerste clinic was al 
op vrijdag 28 november . 
Om half twee kwamen de 
eerste kinderen aan in de 
hal en na omkleden was 
het toch even kijken wat er 
zou gaan gebeuren. 

Na een kort welkom werd 
er begonnen met de war-
ming up, gegeven door 
Marlie. De groep, ( de 
meeste groepen beston-
den tussen de vijftien en 
twintig leerlingen), deed 

het erg goed. Ze hebben, 
met veel plezier,  zelfs 
kennis gemaakt met de 
agility oefeningen

Na de warming-up enige 
uitleg over grip, het racket 
vasthouden en het slaan 
tegen een ballon. Dat lukte 
allemaal erg goed, het 
werd voor sommigen 
moeilijker toen er een 
shuttle in het spel kwam. 

Natuurlijk eerste opslaan, 
maar het bleek best moei

BC Mixed geeft badmintonclinics.

Zelfs haar verjaardag, 
(9 januari) weerhield 
Marlie er niet van, om 
toch training te geven. 
Natuurlijk werd ze door 
de kinderen uitbundig 
toegezongen, want 
zoiets blijft niet geheim. 
En... een tractatie voor 
iedereen, na afloop van 
de training. 
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De groep kijkt aandachtig 
toe als Marlie de uitvoe-
ring van de opslag uitlegt.

Foto onder: de kinderen 
krijgen, na afloop, een 
shuttle en een folder. 

ilijk om die shuttle te ra-
ken.  Na wat aanwijzingen 
van de trainers lukte het 
de meeste kinderen wel 
om de shuttle tegen de 
wand te slaan. Het over-
slaan na elkaar op een 
baanbreedte ( er werd 
maar een derde deel van 
de hal gebruikt)  ging ook 
vrij redelijk, zeker als de 
kinderen tegenover een 
trainer kwamen te staan.

Er was ook een korte de-
monstratie, door de vier 

trainers, waarbij de  kinde-
ren te zien kregen welke 
slagen er zo allemaal ge-
bruikt werden, maar ook 
hoe de telling in elkaar zit.  

Dan zelf aan de bak. De 
kinderen werden in groep-
jes verdeeld en er werd 
door een trainer een shut-
tle aangegeven die door de 
kinderen teruggeslagen 
moest worden. Toch ver-
rassend om te zien dat veel 
kinderen dit al snel door-
hadden.

Vervolgens een echte 
wedstrijd, met z’n vieren 
op de baan en met de 
aanwijzingen van de trai-
ners en soms ook wat 
hulp bij de opslag lukte 
het vrij aardig. De afslui-
ting van de middag was 
een spelletje jongens te-
gen meisjes  wat aanlei-
ding was tot veel plezier. 

Veel te snel was de tijd om 
en uit de reactie van de 
kinderen was duidelijk te 
merken dat de kinderen 
het erg leuk hebben ge-
vonden. Bij het naar huis 
gaan nog een folder over 
badminton en natuurlijk 
een shuttle als herdenking 
van de kennismaking met 
BC Mixed. 

Niet alleen de kinderen, 
ook de begeleiding heeft 
veel plezier gehad van 
deze vorm van training ge-
ven, iets wat zonder meer 
voor herhaling vatbaar zou 
zijn. 
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Zoals verwacht had Mixed 
in de A-klasse van de be-
kercompetitie geen enkele 
moeite met BCV uit Val-
kenswaard. Werd er de vo-
rige keer nog met 6-2 ge-
wonnen, deze keer werd 
het tweede team (BCV had 
twee teams in de A-klas-
se!) met 7-0 verslagen. 
BCV 1 werd overigens met 
5-2  door Gemert versla-
gen.

Noortje v d Eijnde opende 

HBB bekercompetitie
Mixed met twee teams in halve finale.
In de A-poule werd BCV met 7-0 aan de kant gezet, in de B-poule verloor Mixed 
kansloos van een veel sterker Fair Play, maar Fair Play speelt wel in de over-
gangsklasse, terwijl de Mixed-sprelers uit de eerste en tweede klasse kwamen. 
In de C-poule werd met 6-1 gewonnen van Gemert en ook dat team gaat door 
naar de halve finale.

met René Schepers het 
gemengddubbel met een 
21-13 en 21-11 winst. Dat 
deden Claudia Krone en 
Erik Pennings ook in hun 
gemengddubbel, die partij 
eindigde in 21-9 en 21-15.
Claudia speelde met Stan 
het derde gemengddubbel 
en met 21-18 en 21-15 werd 
ook die partij binnen ge-
haald.

Nadat het heren- en da-
mesdubbel zonder veel 

problemen werd gewon-
nen waren de singles een 
formaliteit. Toch liet Mixed 
dat niet  zo maar gaan. 
Noortje won met 21-18 en 
21-15 van J Wils en Erik 
kreeg de voormalige HBB 
jeugdkampioen  Gerard 
Mesman als tegenstander  
-ook deelnemer aan de 
HBB kampoioenschap-
pen- en met 21-20 en 21-
17 had Erik zijn handen vol 
aan het jeugdtalent uit Val-
kenswaard, maar liet Erik 
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Bekercompetitie:  Gemert C1 – Mixed C

Op donderdag 24-2 speelde Mixed in de C-klasse de 
bekerwedstrijd tegen Gemert. Onze Captain (Angela) 
zat in het hoge noorden te genieten van smørrebrød, 
Semla, Köttbullar en een goei stukske rendier. Aukje 
en Dorien mochten daarom vechten met welke van de 
heren ze wilden mixen.
Ruud kon direct aan de 
slag. Samen met Dorien 
deed hij er 3 moeizame 
sets over  om uiteindelijk 
bezweet als winnaar van 
de baan te stappen. (20-
21, 21-16, 19-21).
Jan de Jong heeft zich in 
korte tijd een paar keer 
geblesseerd en voor hem 
was Theo de Jong bereid 
om een paar klappen te-
gen de shuttles te geven.
Dat beviel hem ontzettend 
goed. Wel zo goed dat hij 
samen met Aukje ook 3 
sets nodig had.
In de derde set liep het 
uiteindelijk beter en viel 
de beslissing ten gunste 
van Mixed (16-21, 21-15, 
12-21).
Twee punten waren al 
binnen. Jowan en Dorien 
begonnen aan twee sets 
waarin ze nooit echt uit de 
verf kwamen.
Maar twee keer liep een 
verwachte nederlaag toch 
uit op setwinst (20-21, 
17-21), waardoor Mixed 
comfortabel op 0-3 kwam.
Dorien en Aukje houden 
zichtbaar van badminton. 
Daarom lieten ze het da-
mesdubbel uitlopen naar 3 
sets zodat ze meer plezier 

uit de avond wisten te 
persen.
Dat het plezier een beetje 
werd gedimt door de 
nederlaag (21-18, 18-21, 
21,14) was geen ramp 
omdat het herendubbel 
het verlies compenseerde.
Theo en Jowan stonden 
tegenover een jeugdige 
tweeling. Na 3 lange sets 
en de nodige achter-
standen wegwerken 
zegevierde het dubbel en 
daarmee was de wedstrijd 
ook beslist (18-21, 21-15, 
19-21).
Met 1-4 was mixed zeker 
van de volgende ronde.
De singles van Aukje (11-
21, 8-21) en Ruud (9-21, 
11-21) werden glansrijk 
gewonnen en daarmee 
werd de voormalige beste 
verliezer van de poule, de 
verdiende winnaar van de 
avond.
Toen Tom de Jong de af-
zuigkap in de keuken van 
de kantine had gemaakt 
en daarmee minstens 2 
Mixed-teams van gratis 
bittergarnituur werden 
voorzien kon de avond al 
helemaal niet stuk.

Jowan Iven

wel zien dat hij een waar-
dig HBB kampioen is. 

De loting bracht Mixed bij 
Con Brio en Gemert speelt 
de andere halve finale 
wedstrijd tegen Mierlo. 
Deze wedstrijden staan 
gepland op donderdag 23 
april.
Eerste klasser Mixed 4 
speelde in de B-groep te-
gen Fair Play en die club 
heft twee teams in de 
overgangsklasse, waar-
van Fair Play 1 zelfs op de 
tweede plaats staat. 
Dat team was dus duidelijk 
een maatje te groot voor de 
Mixedformatie en het werd 
dan ook een afgetekende 
7-0 nederlaag. Het was 
de eerste wedstrijd na zijn 
blessure van Paul v d Vegt 
en hij doorstond dat goed, 
want met Wim v d Wilden-
berg zorgde hij bijna voor 
de eerste setwinst van de 
avond voor Mixed, helaas 
ging dat niet door en werd 
er met 21-19 verloren. 
Het zal duidelijk zijn, in de 
B-klasse geen Mixedteam 
in de halve finale. 

Voor de C-formatie toch 
een verrassing.  Aukje 
Staal schreef op het gas-
tenboek en Jowan Iven 
leverde een wedstrijdver-
slag.

Lichamelijke oefeningen
Dekkers is zelf niet zo voor de sport, toch schreef hij er 
een lijvig boek over. Zijn zienswijze en de humoristische 
manier van schrijven, is te mooi om het boek weer in de 
kast te zetten. Vandaar dat ik enkele leuke (sport)citaten 
verzamelt heb.                                                    Rien
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Racket-reparaties, verkoop en bespannen
Hiervoor kun je terecht bij Theo de Jong
      De Hazelaar 23
      5741 DR Beek en Donk
      Tel.: 0492 - 461997
      06 51865840
      t.jong26@chello.nl

 of op de vrijdagavond 
 in sporthal d’n Ekker

Na het vertrek van Han Tan  
naar Limburg, heeft Theo de 
Jong het reparenen en bespan-
nen van rackets overgenomen. 
Ook kun je bij hem terecht voor 
nieuwe rackets. 

De mens is zijn eigen 
milieu. Hoe harder hij 
mee rent in de race der 
ratten, des te meer zit hij 
achter zijn bureau en in 
de auto, hoe meer hij 
tennist en golft om zijn 
buikje er weer af te krij-
gen des te harder moet hij 
werken om de contribu-
ties te betalen. Als fitness 
de oplossing is voor de 
problemen van de mo-
derne maatschappij, moet 

je weer oplossingen ver-
zinnen voor het probleem 
dat al die sporters met 
hun auto naar de sport-
school gaan. Had je maar 
geen probleem, dan had 
je ook geen oplossing 
nodig. Als je dun bent, 
hoef je niet af te vallen. 
Om dun te zijn, moet je 
weinig eten. Weinig eten 
is nu precies het probleem 
van dikke mensen. Liever 
dan weinig eten, gaan ze 

veel rennen om het vele 
eten er weer af te krijgen. 
Beter helpen doet dat niet, 
integendeel, maar het 
voelt beter. Als je hard 
holt, doe je tenminste iets.
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half negen mochten be-
ginnen. Erg veel hielp dat 
overigens niet, de wacht-
lijst bleef erg groot.

De jeugdbegeleiding werd 
steeds meer uitgebreid, zo 
kwamen in de beginjaren 
tachtig, o.m. Geri Marinus-
sen  en Henri Gruijters de 
trainersgroep versterken.
Ook kreeg elk team toen 
al een eigen teambegelei-
der. Dora Polman, Wim v 
d Wildenberg, Jan Dries-
sens, Frits Rebel en ook 
Geri Marinussen waren de 
eerste teambegeleiders 

van BC Mixed. 
Er gebeurde nog iets 
aparts, men ging over tot   
het opleiden van eigen trai-
ners. Het bestuur, onder 
voorzitterschap van Henny 
Spaan en penningmeester 
Rien van Kessel accep-
teerden het plan van de 
jeugdcommissie om twee 
dames van BC Mixed een 
opleiding tot  A-trainer te la-
ten volgen bij de NBB, be-
taald door BC Mixed. Beide 
dames zouden daarna wel 
training moeten geven aan 
de jeugd van BC Mixed. 
Het plan is volledig ge-

slaagd. Sandra Driessens 
en Marlie Fransen (toen 
nog Marlie Smits)  hebben 
wel degelijk hun stempel 
gedrukt op, hoe de orga-
nisatie bij de jeugdafdeling 
er  nu uit ziet. 

Sandra en Marlie volgden 
met succes de cursus, in 
januari 1995 slaagden zij 
als A-trainster en, dat was 
heel apart, ze mochten 
hun examen afleggen in 
sporthal ’t Anker,  in Beek 
en Donk, natuurlijk onder 
grote belangstelling van de 
hele badmintonwereld.

Mixed 2, in de B-klasse in 1985. V.l.n.r.: Bart van Bommel, Berton van Asseldonk, 
teambegeleider Frits Rebel, Sandra Driessens, Vivian Rebel en Bianca Vorstenbosch.
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B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

35 jaar jeugd bij BC 
Een verhaal over de jeugd van BC Mixed

Deel 2
 In d‘n Ekker
In 1979 vertrok men van 
’t Anker naar de nieuwe 
grote sporthal D’n Ekker. 
Er waren zoveel trappen, 
gangen en ruimtes die 
door de jeugdleden ont-
dekt moest worden, dat de 
trainers maar snel besloten 
om met de jeugd weer te-
rug te gaan naar ’t  Anker, 
vooral  omdat het in d’n Ek-
ker meer op een speeltuin 
begon te lijken. Een extra 
belasting voor de jeugd-
begeleiding, want na de 
jeugdtraining, in ‘t Anker 
snel naar d’n Ekker, om 
zelf te trainen. 

Na een jaar werd ’t Anker 
toch maar opgegeven en 
trainde men van half zeven 
tot acht uur in d’n Ekker. 
De jeugdgroep werd steeds 
groter en er ontstonden flin-
ke wachtlijsten. Men moest 
soms langer dan anderhalf 
jaar wachten om lid te mo-
gen worden bij BC Mixed. 
Het gevolg was dat men in 
de  de jaren ’90 een grote 
verandering ging doorvoe-
ren. De jeugdafdeling werd 

in twee groepen verdeeld. 
(vanaf januari 1991). De 
jongste jeugd trainde van 
half zeven tot half acht en 

de oudere jeugd van half 
acht tot half negen. De se-
nioren accepteerden zon-
der morren dat ze pas om 

Een jeugdteam uit 1983  (Mixed 1, A-klasse) met staand, 
v.l.n.r.: Ester Verschuren, René Spierings, Marian Spaan 
(toen nog v d Wildenberg) en Carola Vorstenbosch. 
Zitend: Jowan Iven en Marcel Janssen. 
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sporthal, dat bestond uit 
verkleed badminton met 
handicaps. Erg populair 
was het net dichtmaken 
met zwart plastic, zodat 
men aan de andere kant 
niet kon zien wat er ging 
gebeuren. 
Ook badminton met ande-
re dingen dan badminton-
rackets liep goed. Men ge-
bruikte o.m. tennisrackets 
en tafeltennisbatjes.
Uiteraard werden er prij-
zen beschikbaar gesteld.
Rond 2000 verdween car-
naval van het programma, 

deels omdat werd over-
genomen door de scho-
len en de belangstelling 
werd duidelijk minder. 
Tegenwoordig staat 
carnaval toch weer op 
het programma. 

De sinterklaasviering, 
met name voor de 
kleinste groep wordt al 
heel wat jaren georga-
niseerd. Er is zelfs een 
keer een sinterklaas ge-
weest, maar gewoonlijk 
werden het twee of drie 
zwarte Pieten uitgeno-
digd, vaak senioren, 
meestal jeugdbegelei-
ders, soms met vrien-

den, maar ook mensen 
buiten BC Mixed zijn hier-
voor wel eens gevraagd. 
Ook is er wel eens een 
surpriseavond georgani-
seerd met cadeautjes voor 
elk lid. 
Omdat de concurrentie 
met het maken van sur-
prises op school e.d. toch 
te groot werd is men daar 
vanaf gestapt en worden 
er tegenwoordig vaak spel-
letjes gedaan. Het “Zwarte 
Pietendiploma” halen is 
nog steeds erg populair. 

Ook de “ouder-kind avond” 
is iets vanuit de beginperi-
ode. Het is begonnen als 

“v r iend jes -
avond” ge-
woon om le-
den binnen te 
halen. Toen 
de wachtlijs-
ten echter te 
groot werden 
is men daar 
vanaf gestapt 
en werd de 
ouder-kind-
avond inge-
voerd. 

Wordt
     vervolgd.

Badminton met een tafel-
tennisbatje, een van de 
“handicaps’ die met carna-
val op het programma op 
het programma stonden. 
Op de foto: Sandra Dries-
sens 1984.

Verkleed badminton met carnaval, nu rond 2000.
V.l.n.r.: Ruud Rooijakkers, Loes Lahaije, Maike Breij-
naerts, Silke Maas en Vivian Vogels

Tijdens hun opleiding 
moesten ze training geven 
aan een groep kinderen en 
die groep kreeg ook trai-
ning bij hun examen. Het 
waren de jeugdleden van 
BC Mixed, met enkele aan-
vullingen van leden van BC 
Con Brio en BC Rally. 

Er waren toen al verschil-
lende vrijwilligers bij BC 
Mixed die de basisopleiding 
badmintontrainer hadden 
gevolgd, waaronder deze 
beide dames. Eerst in Gel-
drop, onder de NBBvlag, 
later in Helmond, gegeven 
door mensen van de NBB, 
maar georganiseerd door 
de HBB. Deze opleiding 
was bedoeld om training 
te geven aan beginners en 
als opstappunt voor de A- 
trainerscursus.

Moest men in de beginpe-
riode van de jeugd bij BC 
Mixed nog negen jaar zijn, 
voordat men lid “mocht” 
worden, later werd dat 
verlaagd naar zeven jaar, 
gewoon om te voorkomen 
dat kinderen die jonger wa-
ren, naar een andere sport 
zouden gaan, waardoor 
ze vermoedelijk niet meer 
zouden kiezen voor bad-
minton.  
Dat gebeurde niet alleen 
bij badminton, bekend is 
dat aspirant-voetballertjes 
vroeger tien jaar moesten 
zijn, nu is die leeftijdsgrens 
ook teruggebracht naar vijf 
jaar. 

Trainers met een A-licentie, Marlie en Sandra hebben 
jarenlang het jeugdbeleid van BC Mixed bepaald. Niet 
alleen de training, maar ook veel activiteiten buiten bad-
minton werden door deze dames georganiseerd. 

Tegenwoordig is de mini-
mum leeftijd voor jeugdle-
den bij BC Mixed gesteld 
op zes jaar.

Naast het gewone trainen 
werd er veel aandacht be-
steed aan de activiteiten 
buiten badminton. Dat was 
(en is nog steeds) nodig 
om de leden vast te hou-
den, met badminton alleen 

zou dat niet lukken. Sin-
terklaas en carnaval wa-
ren de eerste activiteiten, 
gevolgd door de “ouder-
kind avond” die er later bij  
kwam. Weer later volgde 
een compleet kampweek-
end. 

In de beginjaren tachtig 
begon men met het orga-
niseren van carnaval in de 

Ouder-kind avond begin jaren tachtig in sporthal d’n Ek-
ker. Rechts: Dora Polman met dochter Liane. 

20
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De tweede groep jeugd-
leden.

Deze groep bestaat uit 
negen meisjes en zes 
jongens. Links en rechts 
staan Marieke van Berlo 
en Wendy Verbrugge, 
de vaste trainsters van 
deze groep. Niet op de 
foto; Dick Paulussen.

Op de bovenste rij:

Nol Spierings, Iris v d 
Bogaard, Jessy Leen-
ders, Michael Hollan-
ders, Lieke Fransen, 
Anke v Dijk en Belinda 
Spaan. 

Tweede rij: Sjoerd v Erp, 
Jurriën Hendriks Justin 
Zwolle, Leslie Heerdink 
en Anke v d Bogaard. 

Niet op de foto: 

Sanne van Lieshout en 
Veerle van Riet. 
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Als ik op mijn fietsje bij de 
sporthal aankom rijden, 
zie ik maar weinig andere 
fietsen staan. Dat beloofd 
niet veel goeds op deze 
vrijdag-carnaval-avond-
bij-mixed, denk ik. In de 
kantine is de begeleiding 
van de eerste groep bezig 
met het opblazen van 
kleurige ballons en de 
kantine is leuk versierd 
met reclame-uitingen van 
de Lieshoutse brouwer. 
De kinderen van het eer-
ste uur blijken ruim verte-
genwoordigd te zijn ge-
weest, die van het tweede 

een stuk minder. Tsa waar 
zouden die allemaal uit-
hangen.

In de sporthal wordt op 
een acceptabele geluids-
sterkte carnavalsmuziek 
gedraaid door dj-Stan. 
Maar ook is muziek uit de 
categorie Frans Bouwer te 
horen, dus de sfeer is 
gegarandeerd. Op deze 
mixedcarnavalsavond 
worden door het lot van 
een kaartspel mensen op 
een baan gezet. Hierdoor 
ontstaan nog nooit ver-

toonde badmintonpartijen 
en de carnavalssfeer zit 
er snel in.

Ik denk dat nagenoeg 
alle 30 deelnemers aan 
het carnavalstoernooitje 
wel in de kantine zijn 
geweest. Er werd niet 
gelald, geschreeuwd of 
polonaise gelopen, maar 
het was wel een gezellig 
avondje.

Carnaval bij BC Mixed
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Seniorencompetitie
Topklasse.
Mixed 1 krijgt steeds meer 
te maken met personele 
problemen. Ook Toon Sla-
ets zijn partij in de wed-
strijd door een blessure 
opgeven. Intussen hebben 
al elf persoenen een of 
meer wedstrijden gespeeld 
in Mixed 1. 
Mixed 1 heeft nog vijf wed-
strijden te gaan, dan zitten 
de zestien wedstrijden, die 
de topklasse moet spelen, 
erop.  
In februari stond de wed-
strijd tegen de nummer 
twee van de ranglijst op 
het programma. Nadat het 
eerste gemengddubbel, 
zoals gezegd, was opge-
geven zorgden invalster 
Monika Slaets en René 
Schepers voor het eerste 
en, na wat later bleek, ook 
het enige punt voor Mixed 
1. Mixed 1, dat moest 
spelen zonder Noortje v d 
Eijnde, verloor met 7-1 van 
Gemert, het team waarte-
gen ook de halve finale 
van de bekercompetitie 
gespeeld moet worden.  

Derde klasse. 
In de derde klasse staat 
Mixed 7 stevig op de derde 
plaats. Mixed 8 staat in de 
andere afdeling op de vi-
jfde plaats, maar zij blijven 
buiten degradatiegevaar. 

Mixed 8 staat vijf punten 
boven Ganzeveer en zeven 
boven Never Down. 
Mixed 7 speelde tegen BC 
’85 2 en Mixed 8 kreeg BC 
’85 1 op bezoek.  Beide ge-
mengddubbels en het her-
endubbel was voor Mixed, 
de damespartijen waren 
voor BC ’85, maar omdat 
zowel Jowan als Gert hun 
single wonnen kwam er 5-3 
winst op het wedstrijdfor-
mulier te staan. Bij Mixed 8 
lukte eigenlijk niets, maar 
hun tegenstander doet nog 
mee aan de race om het 
kampioenschap,

Tweede klasse.
Mixed 5 kende een slechte 
start tegen BCAB, de ge-
mengddubbels en het her-
endubbel werden verloren, 
maar invalster Dorien Maas 
won met Yvonne Lahaije 
het damesdubbel. Beter 
ging het in de singles, want 
die werden gewonnen door 
Dorien, Yvonne en Remy 
Wieland, zodat er toch nog 
een gelijkspel uit het vuur 
werd gesleept. 
Veel beter ging het tegen 
Heiakker 1, tenminste in 
het begin, want de vier dub-
bels werden gewonnen. 
Helaas liep Jan de Jong in 
zijn single een blessure op 
en verloren Marieke en 
Mark ook nog hun single. 

Gelukkig bleek Yvonne wel 
in staat om haar single te 
winnen en dat bracht de 
eindstand op 5-3 voor 
Mixed 5.

Eerste klasser Mixed 4 
kreeg Eindhoven 3 op 
bezoek en ook Mixed 4 
heeft de nodige personele 
problemen en moet vaak 
invallers opstellen. Marian 
Spaan heeft na haar eerste 
wedstrijd op moeten geven 
en Martijn van Oeffel liep 
een vervelende blessure 
op bij de clubkampioen-
schappen. Intussen is het 
aantal spelers dat in Mixed 
4 heeft gespeeld al op-
gelopen tot tien. Gelukkig 
is Wim v d Wildenberg 
bereid gevonden om als 
vastspeler verder te gaan 
in Mixed 4. Tot op heden 
gaat dat erg goed, ook 
Eindhoven werd weer met 
6-2 verslagen.
Mixed 4 is lijstaanvoerder 
van de ranglijst, met even-
veel punten als Gemert, 
maar Mixed won een paar 
partijen meer dan Gemert. 
De verschillen zijn mini-
maal en tegen elkaar werd 
er gelijk gespeeld. Op 29 
maart staat de ontmoeting 
tegen Gemert op het pro-
gramma. Inzet: het kampi-
oenschap van de eerste 
klasse. 
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In februari stonden er 2 
wedstrijden op de kalender 
voor Mixed 3. Net zoals bij 
de voorgaande wedstrij-
den, moest  ook in deze 
maand weer  een beroep 
gedaan worden op het or-
ganisatorisch vermogen 
van de teamleden. Dit be-
gon op 29 januari door een 
e-mail van Harrie aan zijn 
teamleden waarin een 
voorstel stond over de be-
zetting van de heren in de 
februari wedstrijden. Eén 
van de wedstrijden was 
namelijk gepland op 11 fe-
bruari. De dag dat broerlief 
Paul (daar is ie weer) zijn 
22e verjaardag vierde. Dit 
was voor Harrie natuurlijk 
mooi te combineren met 
een competitiewedstrijd. 
Vandaar dus dat de andere 
heren op tijd werden inge-
licht over zijn plannen. 11 
februari spelen, 19 februari 
niet spelen. Dit omdat één 
van heren altijd thuis moet 
blijven als je met z’n vieren 
bent en Harrie dit pas 1 
keer had gedaan. Vier da-
gen en 17 mails verder 
leek alles geregeld. And-
rew zou de heer zijn die 
deze wedstrijd over ging 
slaan. Op 10 februari kwam 
er echter een alarmerend 
mailtje van Arne, dat hij in-
eens naar het buitenland 
moest en dus toch niet kon 
spelen. Ook Andrew had 
andere plannen gemaakt 
en Geert was nog niet ge-
noeg hersteld voor 3 wed-

strijden. Een dag voor de 
wedstrijd mochten we dus 
op zoek naar een invaller. 
In alle haast werd contact 
gezocht met de kersverse 
HBB kampioen en trainer 
maar deze bleek helaas 
geen tijd te hebben. Op zijn 
advies werd er echter als 
“verjaardagscadeau” geko-
zen voor Paul als invaller. 
Deze was bereid zijn car-
navalswagen voor een dag 
in de steek te laten en ons 
op zijn verjaardag te ko-
men helpen. Tot zover de 
voorbereiding.

De wedstrijd zelf was vori-
ge keer geëindigd in een 
gelijkspel en ook in punten 
stonden we op het moment 
van spelen nog gelijk met 
BCV. Een spannende wed-
strijd die alle kanten op kan 
lag dus in het verschiet. De 
eerste mix van Harrie en 
Ellen was hier al een dui-
delijk voorbeeld van, want 
de beslissing kwam pas in 
de verlenging van de 3e 

set. Helaas voor mixed 
was het wel BCV die deze 
wedstrijd wist te winnen. 
De andere mix van Geert 
en Marlie was in 2 sets 
voor ons. De volgende 4 
wedstrijden gingen voor 
ons echter niet zoals het 
hoort. Deze gingen alle-
maal naar BCV. Bij het 
aanvangen van de 2e he-
renenkel was het dus al 5-
1 voor BCV. We konden 
niet meer winnen… Dat 
belette Paul niet om even 
te laten zien dat hij wel va-
ker gevraagd kan worden 
om in te vallen, want hij 
won als invaller als enigste 
zijn single. Ook de 2e da-
mesenkel ging namelijk 
verloren… Uiteindelijk een 
6-2 nederlaag dus. De 
laatste plaats op de rang-
lijst komt gevaarlijk dichtbij 
op deze manier. Hopelijk 
kan dat de volgende wed-
strijd tegen Eindhoven (die 
laatste staan) weer enigs-
zins afgewend worden. 
Paul, bedankt voor het in-
vallen!

BCV 2 - Mixed 3, 

   Een wedstrijdverslag van Harrie v d Vegt

Na de loting: Speeldatum: do 23-04-2009
halve finale A MIERLO GEMERT

MIXED CON BRIO
halve finale B MIERLO FAIR PLAY

BCAB GANZEVEER
halve finale C SM. BRUANG 1 BBC

DOMMELEN MIXED

BEKERCOMPETITIE
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Gem.dubb. Da/he-dubb Enkelsp. totaal
Dames S W % S W % S W % S W %
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De perikelen van Mixed 6
Door Aukje Staal

 Op 7 januari speelden we 
tegen Smashing Bruang 2. 
Dit team stond op dat mo-
ment gezellig met ons on-
deraan op de ranglijst. U 
zult denken “gezellig”? Ja. 
Dit team van Smashing 
Bruang maakt van elke 
wedstrijd een feestje. Een 
drankje en chips misstaan 
er niet bij. Wat mij betreft 
mag dat elke wedstrijd wel 
zo zijn. We spelen immers 
voor de lol. Maar goed. 
Bij deze wedstrijd moesten 
we nog steeds onze Paul 
missen. Met het voetje in-
middels uit het gips mocht 
hij toezien hoe Tonny en 
Ruud de herenpartijen 
voor hun rekening namen. 
Spannende partijen 
werden het met een uitein-
delijke 6-2 winst voor 
Mixed 6. 

Op  22 januari was het een 
heel ander verhaal. Hane-
voet 4 was de tegenstand-
er. Niets gezellig chipje en 
meer van dat. Er heerste 
van het begin al een grim-
mige stemming. Tijdens de 
eerste GD maakte de heer 
aan de overkant bij een 5-
2 voorsprong in de eerste 

set bijvoorbeeld de “lollig 
bedoelde”  opmerking: 
“hoe is het… gaan jullie 
nog badmintonnen?” Tonny 
en ik verloren hem uitein-
delijk maar de trend was 
gezet. Tijdens de GD2 
sloeg Dorien de dame van 
Hanevoet per ongeluk een 
shuttle tussen haar wenk-
brauwen. Au, dat deed zeer 
en was ook zeker niet de 
bedoeling. In de dames-
dubbel gebeurde dit helaas 
nog een keer. Of de shuttle 
in mijn gezicht een direct 
gevolg daarvan is weet ik 
niet maar het was een on-
sympathiek gebeuren.
De hele wedstrijd is zo ver-
lopen en we hebben ook al 
van een ander team ge-
hoord dat zij hetzelfde had-
den ervaren. Jammer is 
dat. Gelukkig hebben we 
dit team nu twee keer te-
gen gehad en kunnen wij 
het achter ons laten. Een 
4-4 stand levert ons weer 
een puntje, en een plaatsje 
omhoog op.

Op 4 februari troffen we 
onze vrienden uit Woensel 
weer. Paul kon dit keer (ge-
lukkig) weer meedoen, 

Tonny helaas niet. De her-
en van Smashing Bruang 
voelen ‘m meteen goed 
aankomen. Paul en Tonny 
verschillen namelijk nogal 
van spelsoort en dat van 
Tonny ligt ze waarschijnlijk 
toch beter. In de heren-
dubbel was het danook 
geen overbodige luxe om 
lijnrechters te hebben. 
Voordat ik (als teller) door 
had dat er geslagen was, 
was de shuttle allang weer 
aan de overkant. Ik zou 
wel eens willen weten wat 
de snelheid van de shuttle 
op zo’n moment is. Met 
sportief spel en hard 
werken hebben we weer 
een overwinning (7-1) bin-
nen weten te halen. In to-
taal staan er inmiddels 
zeven punten op het score-
bord. Nog niets om van de 
daken te schreeuwen 
maar het lijkt erop dat we 
deze klasse kunnen be-
houden. En Smashing 
Bruang… die hebben in-
middels ook de rode lanta-
arn doorgegeven….. aan 
Ganzeveer welteverstaan.
  

Het is alweer even geleden dat u heeft kunnen 
lezen hoe het Mixed 6  in de competitie vergaat. 
Nou, ik kan u vertellen.. best aardig. Verloren we 
in de december nog nipt van Con Brio 6 (5-3), in 
januari en februari werd het roer omgegooid.

Yvonne Lahaije 10 7 70 8 6 75 10 9 90 28 22 78,6
Sabitri Heesakkers 8 7 87,5 8 6 75 8 5 62,5 24 18 75
Marieke v Berlo 5 3 60 8 6 75 8 4 50 21 13 61,9
Noortje v d Eijnde 9 5 55,6 3 1 33,3 9 6 66,7 21 12 57,1
Lauri de Greef 4 2 50 5 3 60 5 3 60 14 8 57,1
Inge vGriensven 7 3 42,9 1 0 0 8 6 75 16 9 56,3
Tine van Lieshout 6 4 66,7 7 4 57,1 6 2 33,3 19 10 52,6
Dora Polman 5 4 80 8 4 50 5 1 20 18 9 50
Mascha Hoeks 3 1 33,3 7 3 42,9 5 3 60 15 7 46,7
Betsie v Hooff 5 3 60 3 1 33,3 5 2 40 13 6 46,2

W vd Wildenberg 3 2 66,7 3 3 100 3 3 100 9 8 88,9
Gert Lahaije 8 6 75 6 5 83,3 8 6 75 22 17 77,3
Martijn v Oeffel 4 4 100 4 2 50 4 3 75 12 9 75
Tom de Jong 5 4 80 5 3 60 5 4 80 15 11 73,3
Theo de Jong 7 5 71,4 6 5 83,3 1 0 0 14 10 71,4
Remy Wieland 9 6 66,7 10 6 60 7 5 71,4 26 17 65,4
Jan de Jong 5 3 60 7 5 71,4 8 5 62,5 20 13 65
Ad Breijnaerts 3 2 66,7 7 3 42,9 7 6 85,7 17 11 64,7
Jowan Iven 3 2 66,7 5 2 40 8 6 75 16 10 62,5
Stan v d Heijden 1 0 0 11 7 63,6 11 7 63,6 23 14 60,9

Heren S W % S W % S W % S W %

Gemiste wedstrijd-
formulieren.
Graag hadden wij u het volledige 
scoringspercentage laten zien, 
helaas missen wij nog enkele 
wedstrijdformulieren, ( zie bijge-
voegde lijst. ) Hebt u nog wed-
strijdformulieren in uw bezit die 
vergeten zijn om in te leveren, dat 
kan nog altijd bij Jan Driessens, 
gewoon op de vrijdagavond of bij 
hem thuis, (Lijsterlaan 57. )

8-10-’08 Gemert 2 - Mixed 2
27-11-’08 Mixed 2 - BCV 1
17-12-’08 Sm Bruang - Mixed 4
18-2-’09  BC ‘85 1 - Mixed 8

Van Mixed 6:
8-10-’08  Mixed 6 - Sm Bruang 2
12-11-’08 Gemert 4 - Mixed 6
19-11-’08 Mixed 6 - Ganzeveer 3
30-11-’08 Mixed 6 - BCV 4
10-12-’08 Con Brio 6 - Mixed 6
22-1-’09 Mixed 6 - Hanevoet 4
4-2-’09 S Bruang - Mixed 6
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Standenlijst seniorencompetitie
Topkl. Tweede kl.
Con Brio 1 11 11 0 0 22 BCV 4 8 8 0 0 16
Gemert 1 11 10 0 1 20 Con Brio 6 7 5 0 2 10
Mixed 1 11 5 2 4 12 Gemert 4 9 4 1 4 9
Mierlo 1 11 4 2 5 10 Hanevoet 4 9 3 2 4 8
Con Brio 2 11 4 1 6 9 Mixed 6 8 3 1 4 7
Con Brio 3 10 3 1 6 7 S. Bruang 2 8 1 2 5 4
Eindhoven 1 10 2 3 5 7 Ganzeveer 3 9 1 2 6 4
BCV 1 10 2 1 7 5
Phoenix 1 11 0 4 7 4 Dere kl.

Phoenix 5 10 9 0 1 18
Hoofdkl. De Raap 2 10 8 1 1 17
BBC 1 10 8 2 0 18 Mixed 7 10 5 2 3 12
Mixed 2 10 1 9 0 11 Gemert 5 10 2 5 3 9
BCV 2 10 4 3 3 11 Rijtven 1 10 2 3 5 7
Brabantia 2 10 3 4 3 10 Ganzeveer 5 10 2 3 5 7
Brabantia 1 10 3 3 4 9 Brabantia 5 10 3 0 7 6
Eindhoven 2 10 2 3 5 7 BC ‘85 2 10 1 2 7 4
Gemert 2 10 2 3 5 7
Mixed 3 10 1 5 4 7 Derde kl

S. Bruang 3 8 6 2 0 14
Eerste kl. BC ‘85 1 9 6 1 2 13
Mixed 4 9 6 2 1 14 BCAB 4 8 6 0 2 12
Gemert 3 9 7 0 2 14 Gemert 6 9 5 2 2 12
S.Bruang 1 8 5 2 1 12 Mixed 8 9 3 1 5 7
BCAB 2 8 4 2 2 10 Ganzeveer 7 9 1 0 8 2
Hanevoet 2 9 1 3 5 5 Nev. Down 2 8 0 0 8 0
Phoenix 4 8 1 1 6 3
Eindhoven 3 9 0 2 7 2 Vierde kl.

Mierlo 4 10 10 0 0 20
Tweede kl. Phoenix 6 8 6 1 1 13
Dommel. 1 10 10 0 0 20 Gemert 8 9 5 0 4 10
BBC 4 10 8 1 1 17 Eindhoven 5 9 4 2 3 10
Mixed 5 10 7 1 2 15 Mixed 9 8 3 1 4 7
BCAB 3 10 3 4 3 10 BC ‘85 4 9 1 0 8 2
Heiakker 1 10 2 3 5 7 Hanevoet 8 9 0 0 9 0
Con Brio 8 10 1 3 6 5
SRH 2 10 1 2 7 4
Hanevoet 5 10 1 0 9 2

Jeugdcompetitie

Er is deze maand, onder 
meer door carnaval, geen 
jeugdcompetitie gespeeld. 
de wedstrijden van 1 fe-
bruari zijn verwerkt in het 
februarinummer van de 
Minimiks. 
Er is wel wat gebeurd. We 
hadden niet alle informatie 
over Mixed 4, behalve dan 
dat ze twee keer gewon-
nen hadden. Wat we niet 
wisten was dat Inge van 
Lieshout en Jeroen Staal 
voor de eerste keer  een 
gemengddubbel hadden 
verloren, vandaar dus een 
nieuwe top-tien lijst van de 
beste competitiespelers 
en -speelsters. 
Op 8 maart speelt ook 
Mixed 3, zij spelen voor de 
derde keer tegen BSC en 
met dat team hebben zij al 
wat problemen gehad, dat 
team heeft sterke dames. 
Brabantia is de volgende 
tegenstander en dat team 
zou geen probleem moe-
ten zijn. Wint Mixed 3 bei-
de wedstrijden, dan kan 
het op 5 april het kampi-
oenschap binnen halen.

Mixed 10 kampioen op 8 maart? 
Op 8 maart speelt Mixed 10 tegen Ganzeveer 3 en Brabantia 3, de eerste ont-
moetingen eindigden in een 8-0 overwinning. Als dat op zondag 8 maart weer 
gebeurt is Mixed 10 de eerste kampioen van BC Mixed van dit seizoen. Zelfs 
twee keer winnen met 6-2 is voldoende, want Raaijmeppers kan niet meer dan 
22 punten halen en 82 sets winnen. Bij twee keer 6-2 heeft Mixed 10 al 83 ge-
wonnen sets en 22 punten, dus zijn ze  niet meer in te halen. 

Mixed 2 is vrij op 8 maart en 
Mixed 1 krijgt BCV op be-
zoek, de eerste ontmoeting 
tussen deze teams eindig-
de in een 6-2 overwinning 
voor Mixed 1. 

Op zondag 29 maart speelt 
Mixed 2 tegen raaijmeppers 
2 ( als ze tenminste aanwe-
zig zijn, want dat is bij dat 
team nog maar de vraag)  
en Mixed 5 krijgt Phoenix 

3 en 4 op bezoek. Er is al 
een keer van deze teams 
gewonnen, dus Mixed 5 
blijft kansen houden op 
een kampioenschap. Op 
19 april staat de wedstrijd 
SRH 1 tegen Mixed 5 op 
het programma. De inzet is 
het kampioenschap.
Mixed heeft een voordeel, 
een gelijkspel is genoeg 
voor de titel. 

Het jeugdteam Mixed 10 kan de eerste kampioen worden 
van BC Mixed. 
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A-klasse F-klasse
Phoenix 1 4 4 0 0 8 BCAB 1 8 8 0 0 16
Mixed 1 4 3 0 1 6 Mixed 7 8 7 0 1 14
BBC 1 4 2 0 2 4 Con Brio 6 8 5 0 3 10
Gemert 1 4 1 0 3 2 Ganzeveer 2 8 4 1 3 9
BCV’73 1 4 0 0 4 0 Gemert 2 8 4 0 4 8

Mixed 8 8 2 0 6 4
B-klasse Someren 1 8 0 2 6 2
Raaijmepp. 1 4 3 1 0 7 Con Brio 7 8 0 1 7 1
Con Brio 2 4 3 1 0 7
Mixed 2 4 1 0 3 2 H-klasse
Con Brio 1 3 1 0 2 2 Con Brio 8 10 8 1 1 17
Phoenix 2 3 0 0 3 0 Bakel 1 10 7 2 1 16

Mixed 9 10 6 1 3 13
C-klasse SRH 2 10 5 2 3 12
Mixed 3 10 7 2 1 16 Dommelen 1 10 4 1 5 9
Helden 1 10 5 3 2 13 Helden 3 10 4 1 5 9
Brabantia 1 10 4 4 2 12 Gemert 3 10 2 0 8 4
Ganzeveer 1 10 3 4 3 10 Someren 2 10 0 0 10 0
BSC 1 10 3 3 4 9
Boemerang 1 10 0 0 10 0 H-klasse

Mixed 10 10 9 0 1 18
D-klasse Raaijmepp. 2 10 7 0 3 14
Mixed 4 10 9 1 0 19 BCAB 2 10 6 1 3 13
Con Brio 3 10 9 1 0 19 Brabantia 3 10 5 3 2 13
BSC 2 10 7 0 3 14 Ganzeveer 3 10 4 1 5 9
BCV’73 2 10 4 1 5 9 Con Brio 9 10 2 3 5 7
Helden 2 12 3 1 8 7 BCV’73 3 10 2 2 6 6
Brabantia 2 10 1 1 8 3 Phoenix 5 10 0 0 10 0
BSC 3 10 0 1 9 1

H-klasse
E-klasse Brabantia 4 10 7 3 0 17
Mixed 5 10 9 0 1 18 Mixed 11 10 6 4 0 16
Phoenix 3 10 8 1 1 17 Mierlo 2 10 5 3 2 13
SRH 1 9 7 1 1 15 MPC 1 10 4 2 4 10
Mixed 6 10 4 2 4 10 Con Brio 10 12 3 2 7 8
Con Brio 5 10 4 2 4 10 Ganzeveer 4 10 2 1 7 5
Mierlo 1 10 2 1 7 5 Mixed 12 10 1 1 8 3
Con Brio 4 10 1 1 8 3
Phoenix 4 9 0 0 9 0 P-klasse

BCAB 3 9 9 0 0 18
Phoenix 6 7 6 0 1 12

Bron: Website HBB   6-2-2009 Mierlo 3 10 4 1 5 9
Mixed 13 10 3 1 6 7
Mierlo 4 10 0 0 10 0

Standenlijsten jeugdcompetitie
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Gem.dubb. Da/he-dubb Enkelsp. totaal
Jongens S W % S W % S W % S W %

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

Max v Riet 5 5 100 5 5 100 6 6 100 16 16 100
Jaimy Stofberg 5 5 100 6 5 83,3 5 5 100 16 15 93,8
Willem Aarts 6 6 100 6 6 100 4 3 75 16 15 93,8
Jeroen Staal 10 9 90 10 9 90 10 10 100 30 28 93,3
Richard Staal 10 10 100 10 9 90 10 9 90 30 28 93,3
Bas v Lieshout 10 9 90 10 9 90 10 9 90 30 27 90
Wouter v Haperen 5 5 100 2 1 50,0 6 5 83,3 13 11 84,6
Fabian Briels 10 8 80 10 9 90 10 7 70 30 24 80
Tim Lahaije 6 4 66,7 8 6 75,0 5 5 100 19 15 78,9
Koen Breijnaerts 10 8 80 10 9 90 10 6 60 30 23 76,7

Meisjes
Inge v Lieshout 8 7 87,5 4 4 100 8 8 100 20 19 95
Iris v Leuken 7 7 100 4 4 100 7 6 85,7 18 17 94,4
Inge v Duijnhoven 4 4 100 4 3 75 4 4 100 12 11 91,7
Marije Daems 4 4 100 3 3 100 3 2 66,7 10 9 90
Emma Iven 6 6 100 3 2 66,7 7 6 85,7 16 14 87,5
Veerle v Schaijk 9 8 88,9 10 8 80 3 3 100 22 19 86,4
Kim Steegs 3 2 66,7 10 8 80 9 9 100 22 19 86,4
Merle Briels 6 6 100 10 8 80 6 5 83,3 22 19 86,4
Tessa Spierings 8 7 87,5 7 6 85,7 7 6 85,7 22 19 86,4
Amber v Osch 10 8 80 10 7 70 10 9 90 30 24 80
Kristel Snijders 10 8 80 10 10 100 10 6 60 30 24 80

Op 5 oktober speelde 
Mixed 4 tegen BSC 2, de 
Boemerang-Someren- 
Combinatie. Die wedstrijd 
eindigde in 4-4. Inge van 
Lieshout speelde in die 
wedstrijd een damesdub-
bel met Lieke Verschuren 
en die partij werd verloren, 
ook de single van Inge 
ging met  30-20 naar BSC 
2. Wat blijkt nu achteraf? 
BSC had een meisje als in-
valster ingezet dat in BSC 

1 speelt, in de C-klasse.
Hierop volgde, o.m. na 
aandringen van BC Mixed, 
een strafzaak en de partijen 
van Inge werden gewonnen 
verklaard.  Hierdoor kwam 
Inge weer op een score van 
100%. Intussen staat die 
invalster als vastspeelster 
in BSC 2, maar de return 
tegen dat team (overigens 
zonder die dame) werd door 
Mixed 4 met 8-0 gewonnen. 
Echter, toen kwam BCV 2, 

een middenmoter in de D-
klasse, maar met een erg 
sterke heer. Inge speelde 
een gemengddubbel met 
Jeroen Staal, die ook nog 
een score van 100% had, 
maar de partij ging met mi-
nimaal verschil verloren, 
het werd 30-29 voor BCV,  
Dat Nick Dierking erg sterk 
speelt was duidelijk, Mixed 
won met 5-3, maar hij 
won zijn drie partijen voor 
BCV. Helaas voor Jeroen 
en Inge, ze zijn hun 100% 
score weer kwijt. 

Het verhaal van Inge en Jeroen.
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Het jeugdprogramma  van maart

Jeugdcompetitie

29 maart F 9.30 10 Con Brio 6  Mixed 7
29 maart F 9.30 13 Mixed 8  Con Brio 7
29 maart F 11.15 10 Mixed 8  Con Brio 6
29 maart F 11.15 14 Gemert 2  Mixed 7
29 maart B 13.00 1 Mixed 2  Raaijmepp.1
29 maart E 13.00 14 SRH 1  Mixed 6
29 maart E 13.00 15 Phoenix 4  Mixed 5
29 maart E 14.45 14 Mixed 5  Phoenix 3
29 maart E 14.45 15 Mierlo 1  Mixed 6
29 maart H 13.00 11 Con Brio 9  Mixed 10
29 maart H 14.45 11 Phoenix 5  Mixed 10

Toernooiagenda:

zondag 15 maart 2009 
in de City Sporthal 
HBB jeugdkampioenschappen

Zondag 11 april: 
Bakel teamtoernooi

Zondag 8 maart:
Het BC Someren jeugdtoernooi

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” 

Data centrale training:

21 maart City Helmond
28 maart City Helmond
4 april City Helmond
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De zesde sudoku. 
Deze keer een gemakke-
lijke sudoku.

De bedoeling is dat in elk 
vakje de cijfers 1 t/m 9 
worden geplaatst, zoda-
nig dat elke horizontale 
en vertikale rij ook de cij-
fers 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 volgen-
de Minimiks. 

DOOLHOF

D=S
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FL=CH P=M A=E

+
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Even lachen
Er staan twee auto’s voor 
het rood licht naast elkaar 
ineens stapt een vrouw uit 
haar auto en klopt op de ruit 
van de auto naast haar en 
zegt: - Hallo ik ben Cindy en 
gij verliest u lading.
Ze stapt terug in de auto en 
rijd verder aan het volgende 
rood licht en stapt terug uit 
en zegt terug:
- Hallo, ik ben Cindy en gij 
verliest u lading.
Ze stapt terug in haar auto 
en rijd terug voort.
Aan het volgende rood licht 
stapt de meneer uit en gaat 
naar de auto van de vrouw 
en terwijl hij klopt zegt hij:
- Hallo ik ben Jos en strooi 
zout vanwege de gladheid.

Een politieagent stapt van 
zijn fiets als hij een jongen 
aan het kanaal ziet vissen.
Politie: - Weet je wel dat je 
hier alleen met een vergun-
ning mag vissen?
Jongen: - Nee, maar be-
dankt voor de tip! Tot nu toe 
heb ik het steeds met een 
worm geprobeerd. 

Er waren eens drie mensen 
(een Belg, een Turk, een 
Duitser) in een café. Ze gin-
gen een wedstrijd houden 
om het meest drinken.
De Belg begint hij drinkt 5 
pinten uit. Dan moet hij di-
rect naar het toilet.
De Duitser als tweede, 
drinkt 10 pinten uit. Moet 
ook direct naar toilet.

Dan de Turk drinkt 19 pin-
ten uit, hij moet niet naar 
het toilet. De Belg vraagt 
aan de turk waarom hij niet 
naar toilet moet. Hij ant-
woord:
- Turki Turki is niet dom 
Turki Turki luier om!

Een man komt een coupe 
van een trein binnen. Er zit 
al een vrouw.
De man gaat tegenover 
haar zitten. De vrouw haalt 
een paar appelpitten uit 
haar zak en eet ze op.
De man vraagt: - Waarom 
eet u appelpitten?
De vrouw: - Daar wordt je 
slim van.
Zegt de man: - Nou, dan 
wil ik er ook wel een paar. 
Hoeveel kosten ze? 
Zegt de vrouw: - tien gul-
den per stuk.
De man: - Doet u er me 
maar vijf.
Hij geeft haar het geld en 
eet de appelpitten op. Hij 
denkt even na en zegt dan: 
- He, voor dat geld had ik 
kilo’s appels kunnen kopen 
en dan kreeg ik de pitten er 
gratis bij!
Zegt de vrouw: - Ziet u, het 
begint al te werken!

3 Domme blondjes liepen 
in de woestijn
Daar kwamen ze een won-
der lamp tegen.
Daar kwam een geest uit, 
en zij jullie mogen allemaal 
een wens doen.

De 1-ste zij:
- Ik wens dat ik slim ben.
POEFFF ze had bruin 
haar.
De 2-de:
- Ik wens dat ik nog slim-
mer was dan zij.
- POEFFFF ze had zwart 
haar.
De 3-de:
- Ik wens dat ik nog slim-
mer ben dan hun 2 bij el-
kaar.
- POEFFFF ze werd een 
man!!!!!!!!!!!!!!!

Een dom blondje komt bin-
nen in een café en vraagt:
- Meneer, kunt U mij mis-
schien zeggen waar het 
toilet is?
- Jammer, zegt de café 
baas, maar het toilet is 
verstopt.
- Dat is niet erg, zegt het 
dom blondje, dan zal ik 
hem wel zoeken!!

Een man zit in een auto 
met 1 arm om zijn vrouw 
en de andere arm op zijn 
stuur. Hij word aangehou-
den door een politie.
De politieman zegt:
- Je moet 2 handen ge-
bruiken.
Zucht de man:
- Hoe moet ik dan sturen?

Twee oenen lopen over 
de stoep. Zegt de ene oen 
tegen de andere oen:
- Mag ik nou eens in het 
midden lopen?

Nieuwe “Mixed”shirts, voor jeugd 
en senioren, 
€ 10,-- per stuk, bij Inge van 
Griensven, op de vrijdagavond!
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(Een deel van) Onze jeugd in 2001

1 2 3 4
2 1 4 3
4 3 1 2
3 4 2 1

2 3 4 1
3 4 1 2
2 1 4 3
4 3 2 1

Oplossing 
sudoku uit 
het februari-
nummer:

Oplossing rubus:

beschuit met muisjes
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Het competitieprogramma 
van zondag 8 maart 2009

A BCV 1  Mixed 1
C BSC 1  Mixed 3
C Mixed 3  Brabantia 1
H Ganzev.3  Mixed 10
H Mixed 10  Brabantia 3

Belangrijke wedstrijden 
voor het kampioenschap


