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B E E K E N D O N K 

Clubblad voor leden van BC Mixed
Jaargang 29, nummer 1,  februari 2009
Verschijnt maandelijks, behalve in de vakantie.
Oplage: 135 stuks
Eindredactie: Rien van Kessel tel.:0492 362596
E-mail adres: redactie@bcmixed.nl 
Lay out: Jan Driessens. (e-mail: j.driessens@chello.nl) 

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

Foto voorpagina:  
Poseren bij zwarte piet. 

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

   

Agenda, februari. . .

Leden die zijn gestopt:
Ingrid van Bussel

Verjaardagen van de leden 

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

Allemaal van harte profi
ciat!

Nieuwe leden:
Rowena Baerts
Eline Buijssen

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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7-feb  Ilona Snijders
10-feb Lydian v. Duijnhoven
10-feb Inge v. Duijnhoven
10-feb Kim Steegs 
11-feb Paul van der Vegt
18-feb Jop Smits 
21-feb Theo Mouris
21-feb Janet van Oirschot
23-feb Inge van Lieshout
25-febTamara Kluytmans 
25-feb Lieke Verschuren
26-feb Sandra Driessens 
28-feb Theo van Vijfeijken
1-mrt Bas van Lieshout 
2-mrt Toon Boetzkes 
2-mrt Stan van der Heijden

5-mrt Roger van Lieshout
5-mrt Savanna van Hees
6-mrt Ellen Minten
6-mrt Noortje Habes 
6-mrt Anke van Dijk
7-mrt Robert Verbrugge

Vrijdag 20 februari; carnaval bij BC Mixed. 

Vrijdag 6 maart: Minimiks nr. 2
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Van de redactie...

Dit is het eerste nummer van de negenentwintigste jaargang, weer 
een nummer waar we met plezier aan hebben gewerkt. 
U hebt het januarinummer gemist, maar in december zijn we maar 
op  één vrijdag actief geweest. Te weinig om een Minimiks te kun-
nen vullen.
In dit nummer beginnen we aan een nieuwe reeks over de com-
missies en de eerste commissie is meteen de grootste, de jeugd-
commissie. Het is ook de oudste commissie, want er is al jeugd bij 
BC Mixed vanaf 1972. Op de middenpagina voorlopig foto’s van de 
jeugdleden.
Verder natuurlijk de competities en de beker, maar ook een jaar-
verslag over het vorige seizoen. Mark v d Aa vertelt ons alles over 
de jubileumcommissie.
We hebben vorige keer het verhaal van Arne v d Wijdeven gemist 
door een computerstoring, wij vonden het verhaal echter te interes-
sant, dus deze keer twee verhalen van Arne, die echt de moeite 
om te lezen waard zijn. Ook weer competitieperikelen van Harrie v 
d Vegt en Jowan Iven.

Even wat cijfers van de vorige jaargang van de Minimiks, we had-
den een record aantal foto’s, eerst twintig per nummer, maar dat 
werden er steeds meer, totaal komen we uit op 372 pagina’s tekst 
en ruim 300 foto’s. 
We willen langs deze weg al onze medewerkers bedanken voor 
hun inzet voor de Minimiks, een clubblad dat zeker de moeite 
waard is. 

Het drukken in kleur is ( nog) niet mogelijk, we willen wel proberen 
om de Minimiks op de website in kleur te laten verschijnen.
Tot slot wensen  wij u weer veel leesplezier...
Rien en Jan. 
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Maand: Teams: Tijd:
Februari Mixed 1, 2 en 3 20.45 – 21.30

Mixed 4, 5 en 6 21.30 – 22.15
Mixed 7, 8 en 9 22.15 – 23.00

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

April Mixed 4, 5 en 6 20.45 – 21.30
Mixed 7, 8 en 9 21.30 – 22.15
Mixed 1, 2 en 3 22.15 – 23.00

Trainingsschema 
senioren.
De laatste vrijdag van de 
maand is het in principe 
vrij spelen, maar het sche-
ma kan worden aangepast 
in verband met vakanties 
en in overleg met de trai-
ner. 

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
Er is deze maand geen 
bestuursvergadering ge-
weest, dus ook geen not-
len. Secr. BC Mixed.

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 8 februari
HBB kampioenschappen
Zondag 15 februari
BCV/Domm jeugdtoern.
Vrijdag 20 februari
Carnaval jeugd en sen.
Zondag 1 maart
Miecon senioren toern.
Zondag 15 maart
HBB jeugdkampioen-
schappen

 

 

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

B E E K E N D O N K 
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Nu zal dat bij veel lezers 
weinig zeggen, want het 
bondsblad werd maar in 
beperkte oplage verspreid, 
terwijl het eigenlijk bedoeld 
was voor alle badminton-
ners van de Helmondse 
Badminton Bond. 

Over de naam was met-
een al een discussie. D’n 
HBB-er was ook de prijs 
die uitgereikt werd aan de 
winnaars van de beker-
competitie.  Ook Wim van 
Hoof wist geen betere 
naam te bedenken en de 
naam is zo gebleven. 

De eerste redactie be-
stond uit Angela v d Berg 
(Bakel), Marlie Fransen  
en Jan Driessens. Verder 
was er de medewerking 
van het hoofdbestuur van 
de HBB, met name Wim 
van Hoof zorgde voor veel 
artikelen  in het bonds-
blad. 
De eerste jaargang,  
bestond nog uit zeven 
nummers, totaal ongeveer 
170 pagina’s,  met een 
kleine foto op de voorpa-
gina. Die foto werd groter 
in de tweede jaargang en 
er kwamen steeds meer 
foto’s in het blad, wel wer-
den er nog maar zes num-
mers per jaar gemaakt. 
Omdat de kosten toch wat 
hoog werden ging met 
terug naar vijf nummers 

per jaar, ook  al had men 
advertenties van Ans en 
Johan Horyon van sporthal 
de Braak en van de Kegel 
uit de Citysporthal.
Met de komst van Theo 
Claassen  (1993) in de re-
dactie werd de opzet een 
stuk professioneler. Rond 
die tijd verscheen ook 
de eerste “Barpraat” van 
Barry van Heerwaarden.
Eind 1997 stopte deze 
redactie en in het seizoen 
1997-1998 werd Yvonne 
Lemmen, de echtgenote 
van de toenmalige HBB 
voorzitter, Karel Lem-
men  de nieuwe redactie. 
Ook werd er een andere 
drukker gevonden en ver-
scheen er “kleur”  op de 
omslag.  Nog steeds wist 
men vijf nummers 
uit te brengen, ook 
al werd het steeds 
meer competitiever-
slag dat het bonds-
blad vulde. 
In 2005 nam Arne v 
d Wijdeven het stok-
je over, echter een 
jaargang bestond 
nog maar uit drie 
nummers. Het bleek 
steeds moeilijker 
om het bondsblad 
actueel te houden 
en in december 
2008 verscheen het 
laatste nummer,  de 
voorpagina van de 
allereerste HBB-er 

werd nog eens afgebeeld.
Na nummer 1 van de 
22e jaargang is er geen 
bondsblad meer.  Een 
nieuw medium neemt de 
taak van het bonsblad 
over, het internet zal de 
plek moeten worden waar 
de HBB informatie te 
vinden is.
Een ding is zeker, dege-
nen die het blad bewaard 
hebben ( en dat zijn er 
heel wat)  hebben een 
prachtig stuk geschiede-
nis van twintig jaar HBB. 
De vraag is of we over 
twintig jaar nog steeds  
op zoiets terug kunnen 
vallen. Websites kun je 
moeilijk verzamelen en 
inbinden…
J.A.M. 

”D’n HBB-er” bestaat niet meer. collumn

Januari
Mixed opent het jaar op 4 
januari met een gezellige 
Nieuwjaarsbijeenkomst die 
druk (65 mensen) bezocht 
wordt, er worden enkele re-
creanten aangenomen zo-
dat de training weer wordt 
hervat, in het clubblad start 
Angela met de rubriek ‘ge-
lezen in het gastenboek’, 
Jan start de serie ‘toen 
onze jeugdleiders zelf nog 
jeugd waren’, 12 pagina’s 
seniorencompetitie.

Februari: carnaval

Februari
Carnaval wordt bij Mixed 
gevierd door het organi-
seren van een husseltoer-
nooitje - in de kantine blijft 
het erg rustig, Jan wordt in 

BC. Mixed  Jaaroverzicht  2008

de zaal gehuldigd vanwege 
zijn 40-jarig lidmaatschap 
van Mixed, Barry komt de 
redactie versterken en start 
zijn rubriekreeks ‘TechTac-
FysMen’, Jan schrijft een 
artikel in de Minimiks over 
het ledenbestand, Rien be-
gin een reeks over sport-
uitspraken van Midas Dek-
kers.

Maart
De verenigingscompeti-
tieleider schrijft een artikel 

over de tussenstand bij de 
competitie, zeven bladzij-
den over de jeugdcompeti-
tie, voorzichtig worden ont-
hullingen gedaan over het 
naderende jeugdkamp, de 
laatste weken is het min-
der druk in de zaal en in 
de kantine.

April
De voorzitter geeft in zijn 
voorwoord van de Minimks 
een update over de bouw 

Januari: nieuwjaarsreceptie

April: Mixed 6 kampioen

Door Rien van Kessel
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van een nieuwe sport-
hal, Jan hangt regelmatig 
oude foto’s in de zaal als 
voorbode op het 50-jarig 
jubileum, bij de senioren 
wordt Mixed 6 kampioen 
op 11 april, jeugd Mixed 
5 (E-klasse) en Mixed 8 
(G-klasse) zijn HBB kam-
pioen, de beste compe-
titiespelers bij de jeugd 
zijn Ilse en Tim Lahaije 
met beiden 100%, op 13 
april wordt het jeugdteam 
Mixed 6 kampioen in de 
F-klasse, Mixed 2 van de 
jeugd wordt op 20 april 
kampioen in de B-klasse, 
de kaderavond met Oud-

hollandse spelletjes was 
weer erg geslaagd en Peter 
van Leuken wordt vrijwilli-

ger van het jaar, er blijven 
enkele jeugdspelers na half 
9 doorspelen.
Mei 
Jan schrijft in de Minimiks 

een artikel over het 50-jarig 
bestaan van de HBB, Rien 
verhaalt over hoe Mixed 
tot 11 jeugdkampen komt, 
Marjan Spaan en Mar-
tijn van Oeffel worden de 
beste competitiespelers bij 
de senioren, op 24 mei zijn 
er 24 Mixedleden naar het 
voetbal van Jong Oranje 
en slechts 20 mensen in de 
zaal, er vinden huldigingen 
van de HBB kampioenen 
plaats en een zwak/sterk 
toernooitje

Barbecue in augustus.

Juni
Net als in mei telt Mixed 
in de maand juni 200 le-
den, 6 juni ging Mixed op 
kamp in Ommel; het was 
een Geweldig, Gaaf, Ge-
zellig, en Grandioos kamp! 
In de laatste Minimks een 
interview met Bas die bijna 
een jaar bij Mixed de bar-
man is, Inge stopt met haar 
functie bij de BCJ, in plaats 
van een ouder-kind-avond 
werd een vriendjes-avond 
georganiseerd, 4 juli was 
de afsluitingsavond en ging 
Mixed op vakantie.

Op 13 juni werd er op een groot scherm Nederland – 
Frankrijk getoond en was de kantine een avond volledig 
oranje, 

De jeugd op kamp in Ommel

Juli
Mixed houdt vakantie.

Augustus
Martijn van Oeffel trouwt 
met zijn Jolanda, 22 au-
gustus start het nieuwe 
seizoen, de barbecue is 
de eerste activiteit en weer 
erg geslaagd.

September
Deze maand gaat geruis-
loos voorbij en er wordt 
daarom geen clubblad uit-
gegeven.

Oktober
De vereniging wordt opge-
schrikt door het overlijden 
van Barry van Heerwaar-
den, er wordt een condole-
ance register op de website 
gezet en vele Mixedleden 
zijn aanwezig bij de cre-
matie, Berton en zijn vrouw 
krijgen een zoon, Arne 
zorgt voor de updates van 
de competitiewedstrijden 
voor de websites van de 
HBB en Mixed, op de le-
denvergadering wordt het 
voorstel van de HBB om 

samen te gaan met de NBB 
weggestemd, Maridy stapt 
uit en Ton in het bestuur, 
Sandra Driessens neemt 
zitting in de bestuur van de 
NBB, het clubblad bevat 
heeeeel veel foto’s.

November
De clubkampioenschap-
pen worden gewonnen 
door Claudia Krone en Erik 
Pennings en bij de jeugd 
door Ilse Lahaije en Je-
roen Staal, Stan krijgt de 
eerste sportiviteitprijs uit-
gereikt als eerbetoon aan 
Barry, de feestavond is als 
van ouds erg gezellig en 

extreem white, het forum 
op de website wordt een 
nieuw leven ingeblazen, 
bij het Heiakkerstoernooi 
doen 4 Mixedteams mee, 
het clubblad telt het maxi-
mum aan bladzijden in dit 
jaar; 52, op 28 november 
komen Zwarte Pieten in de 
sporthal een kompleet pro-
gramma doen met diverse 
spelletjes, op de leden-
vergadering van de HBB 
wordt de samenwerking 
met de NBB weggestemd.

December
De laatste clubavond valt 
dit jaar vroeg namelijk op 
12 december, Oud Mixed-
lid Lies vd. Eijnde, moeder 
van Noortje en Geert komt 
te overlijden, de website 
telt 9 sponsors, de redactie 
heeft technische proble-
men bij het maken van de 
laatste minimiks van 2008, 
op 19 december wordt de 
zaal omgebouwd voor de 
Kerstshow en heeft Mixed 
daarom een spelletjes-
avond die niet druk be-
zocht wordt maar wel ge-
zellig is, en zo eindigt het 
BC.Mixedjaar 2008.

Rien
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Toen onze jeugdbegeleiding zelf 
nog “jeugd” was!
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Mascha Hoeks

Mascha Hoeks, een 
vaste kracht bij de 
jeugdbegeleiding van 
BC Mixed. Als 8 jarige 
begon ze in 1987 met 
badminton. In 1989 
begon ze met de jeugd-
competitie, tegenwoor-
dig speelt ze in Mixed 
1. Naast vaste trainster 
bij de oudere jeugd is 
ze ook nog penning-
meester van BC Mixed.

Gastenboek
Badmintonclub Mixed 

verzameld door Angela van Gelder.
Gelezen op het gastenboek:

 KANTINEVERSLAG 
********************
Was het vorige week vrij-
dag de laatste sportavond 
van Mixed voor dit jaar, 
gisteren was het de laatste 
avond van 2008 dat we de 
kantine in konden. Reden; 
de rollershow werd opge-
bouwd in de sportzaal, en 
zodoende was alleen de 
kantine ter beschikking.
Waarschijnlijk omdat het 
deze keer zo dicht bij de 
Kerstdagen zit, was het niet 
druk in de kantine. Op het 
hoogtepunt van de avond 
waren er 12 personen bin-
nen, en dat is dan inclusief 
onze barman. Niet wat je 
kunt zeggen, een spette-
rend eindejaarsfeest. Maar 
toch werd er gebuurt, voet-
ballen gekeken, gekaart 
en gedart. Bas trakteerde 
ons nog op een bordje ge-
mengd, erg attent. 
Zo werd het toch een ge-
zellige afsluiting, en dan zit 
het jaar 2008 er toch echt 
op voor Mixed. We zien 
elkaar weer op de Nieuw-
jaarsbijeenkomst op 2 ja-
nuari.
De foto’s van gisteren vol-
gen zo spoedig mogelijk.
Groeten,Rien 
Ton:

Ondanks de beperkte op-
komst was het toch zeer 
gezellig. Bas, ook na-
mens mij bedankt voor de 
gastvrijheid en de prima 
muziek. En mijn collega 
kaarters, bedankt voor de 
gezellige potjes (toch zeker 
50). Moeten we eens vaker 
doen
Ruud:
Sluit ik me helemaal bij 
aan! Heel gezellig, erg 
goede muziek.

Nieuwjaarsreceptie :
Gisteren was de traditione-
le nieuwjaarsreceptie in de 
kantine. Nadat velen voor 
het eerst dit jaar weer het 
racket ter hand hadden ge-
nomen ging in de kantine 
de receptie van start met 
een korte toespraak van de 
voorzitter. Daarin natuurlijk 
een bedankje aan Hans 
voor het aanbieden van 
het buffet, een bedankje 
aan Anja, Riekie en Betsie 
voor het verzorgen van het 
buffet en natuurlijk de wens 
dat iedereen gezond mag 
blijven. Het was gezellig 
druk en na de toast met 
“champagne” werd door ie-
dereen een sterretje hoog 
gehouden. Toen ik om 1.15 
uur naar huis ging waren er 

zeker nog 30 man/vrouw 
in de kantine. Dus als er 
daarna nog spannende 
dingen gebeurd zijn, vul ze 
gerust aan. 
Ik vond het in ieder geval 
erg gezellig!!!

Jubileum:
Beste mixed leden,
In 2011 bestaat mixed 50 
jaar. Omdat wij als jubile-
um commissie er een mooi 
jaar van willen maken vra-
gen wij jullie om hulp. Laat 
je brein het werk doen en 
zet zo veel mogelijk idee-
en in! Wellicht dat er iets 
tussen zit wat wij kunnen 
gebruiken! 
Klik op de gouden knop 
op de beginpagina van de 
website en de rest volgt 
vanzelf. 
Succes er mee
Gr. De jubileum commis-
sie 

Foto’s:
Vanmorgen heb ik een 
teamfoto gemaakt van 
Mixed 3, 11 en 12. Wie er 
eentje wil hebben mag mij 
zijn/haar email adres stu-
ren en natuurlijk welke foto 
hij of zij graag wil hebben. 
. 
Groeten Thea Kluytmans
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Over de Minimiks van jauari/februari 1984
Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

Het eerste nummer van 
de vierde jaargang (janu-
ari 1984) bestond uit 32 
pagina’s, zoals in die tijd 
gebruikelijk, de Minimiks 
werd met knippen en plak-
ken in elkaar gezet, nadat 
elk artikel op de schrijf-
machine was verwerkt tot 
tekst.
In dit nummer natuurlijk 
een terugblik op 1983, 
waarbij Rien van Kessel 
zich nogal zorgen maakte 
over het gebrek aan schrij-
vers voor de Minimiks.  Te 
weinig leden nemen de 
moeite om iets te schrijven 
in het clubblad.

Een ander fenomeen:  De 
zaalwachten. 
Elke vrijdagavond zorgden 
twee leden voor het opbou-
wen en weer afbreken van 
de netten en voor het tijdig 
wisselen van spelers op de 
banen , elke week iemand 
anders en het programma 
daarvoor stond natuurlijk 
keurig in de Minimiks. Na 
wat storingen in het begin 
begon het systeem toch te 
werken.

Ook toen werd gebruik 
gemaakt van adverten-
ties in de Minimiks, even-
als tegenwoordig: om het 
clubblad betaalbaar te 
houden. Een advertentie 

die nog  steeds in het club-
blad staat: Jo Ceelen, ook 
PRS met hetzelfde logo als 
tegenwoordig vinden we 
terug. 

Nog iets van toen: 
Badmintonverenigingen 
“De kapotte shuttle”, “De 
Oude Toren”en “Mixed”  
(drie clubs uit Beek en 
Donk) organiseerden  een 
recreantentoernooi, de ge-
vorderden in de C-klasse 
en de beginners in de pas 
opgerichte D-klasse.  In-
schrijfgeld  fl 5,--  per per-
soon per onderdeel. 

Natuurlijk veel competitie 
nieuws, met uitslagen en 
programma’s.
“Wist U dat” werd steeds 
populairder, deze keer 
o.m.:
-Dat er op de laatste avond 
van het jaar in de kantine 
allerlei goede voornemens 
op de bar werden gegooid.
-Dat er in het nieuwe jaar 
niemand meer drinkt of 
rookt!.

Het februari nummer werd 
het carnavalsnummer, 
maar ook de competitie 
kreeg veel aandacht, het 
jeugdteam Mixed 2 werd, in 
de Lorentzlaan in Helmond,  
kampioen in de D-klasse. 
Het team bestond uit: Vivi-

an Rebel, Bianca Vorsten-
bosch, Sandra Driessens, 
Robert de Jong, Andy v d 
Bogaard en Maikel Iven. 

We vonden ook een “per-
soneelsadvertentie,”
BC Mixed was op zoek 
naar een jeugdbegeleider/
ster. 

Voor het eerst zien we een 
gastschrijver, waarvan we 
nog veel zullen horen. Arie 
Ras begon met zijn rubriek 
‘Gedachte prikkels” en het 
eerste artikel ging over 
douchen in de sporthal.
Hij besloot met:
 “P.S. Er zijn plannen om 
een gemengd douche-koor  
op te richten. Liefhebbers 
kunnen zich opgeven bij 
mij.”

In het kapotte Shuttle toer-
nooi wist Mixed de nodige 
prijzen te winnen Gert La-
haije en Henry Gruijters 
werden eerste in het HDC, 
Geri Marinussen met Hen-
ry Gruijters eerste in het 
GDC.

Uit “Even lachen” in 1984:
Een dame probeert voor 
de eerste keer whisky. 
“merkwaardig” zegt ze, 
“dat smaakt precies het-
zelfde als het medicijn van 
mijn man!” 

Was het vorige week vrij-
dag de laatste sportavond 
van Mixed voor dit jaar, 
vrijdag 19 december was 
het de laatste avond van 
2008 dat we de kantine in 
konden. Reden; de roller-
show werd opgebouwd in 
de sportzaal, en zodoende 
was alleen de kantine ter 
beschikking.

Waarschijnlijk omdat het 
deze keer zo dicht bij de 
Kerstdagen zit, was het 
niet druk in de kantine. Op 
het hoogtepunt van de 
avond waren er 12 perso-
nen binnen, en dat is dan 
inclusief onze barman. Niet 
wat je kunt zeggen, een 
spetterend eindejaars-
feest. Maar toch werd er 
gebuurt, voetballen geke-
ken, gekaart en gedart. 

Bas trakteerde ons nog op 
een bordje gemengd, erg 
attent. 

Zo werd het toch een ge-
zellige afsluiting, en dan zit 
het jaar 2008 er toch echt 
op voor Mixed. 

vrijdag 19 december

De laatste vrijdagavond van 2008
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Mixed 3- Mixed 2

Afijn, wij bij Mixed 3 nemen 
geen halve maatregelen. 
Een wedstrijd wordt niet zo 
maar begonnen. Neenee, 
wij bereiden ons terdege 
voor. De tegenstander 
wordt geanalyseerd en 
waar nodig nemen we an-
dere acties. Ik zal voor een 
keer een kijkje in de keu-
ken van Mixed 3 toestaan. 
Dan pas begrijpt u waar-
om badminton eigenlijk 
geen ontspanning is maar 
een vergelijking met een 
stressvolle baan zonder 
moeite kan doorstaan. 
De analyse van de tegen-
stander dus. Vaak moeten 
we gebruik maken van 
camera’s. Die hangen ge-
lukkig in de meeste sport-
hallen. Soms moeten we 
verder gaan. Dat is zeer 
zeker en absoluut ook het 
geval met Mixed 2. Hierbij 
hebben we echt strate-
gisch moeten denken en 
beslissingen moeten ne-
men ver voorafgaand aan 
de wedstrijd. Om Mixed 
2 te kunnen bespieden 
heeft een aantal van onze 
teamleden uncover een 

aantal jaar bij Mixed mee-
getraind. Ik moet zeggen 
dat we daar heel erg goed 
in geslaagd zijn. Niemand, 
maar dan ook niemand had 
door dat wij eigenlijk van de 
tegenpartij van Mixed 2 wa-
ren. Maar we vonden deze 
vorm van bespieding ei-
genlijk niet genoeg. Je kunt 
immers nooit zeker genoeg 
zijn. Het werkelijk unieke 
aan onze strategie bestond 
eruit dat we een spion in 
het team van Mixed 2 heb-
ben weten te krijgen. Daar 
ging heel wat voorwerk 
aan vooraf. Eerst moest 
de geschikte kandidaat 
gevonden worden. Iemand 
die vertrouwen uitstraalt 
en waar niemand van ver-
wacht dat hij/zij de mol is. 
Na een jaar van keiharde 
opleiding in ons eigen team 
hebben we het gevoel ge-
kregen dat de persoon er 
klaar voor was. Door regel-
matige bezoeken aan de 
competitieleider onder het 
mom van allerlei smoesjes 
zijn we achter een aantal 
computer wachtwoorden 
gekomen. We hadden in-
middels contact gelegd met 
een computergenie uit een 
ander team. Gezien ik hier 

zijn naam niet kan vrijge-
ven zal ik een schuilnaam 
gebruiken. Laten we hem 
Hackende Harrie noemen. 
Middels de kennis en kun-
de van Hackende Harrie 
zijn we erin geslaagd om 
toegang te verschaffen tot 
de computer van de com-
petitieleider. De ontvreem-
de wachtwoorden gaven 
Hackende Harrie 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Als 
dat zo is dan zal het wel 4-4 worden. Immers de 
helft. Snapt u? 

Wij bij Mixed 3 door Arne v d Wijdeven

In de vorige Minimiks hebben 
wij door een computerpro-
bleem de tekst van Arne niet 
kunnen plaatsen, wij willen 
u dat verhaal echter niet 
onthouden, daarom deze keer 
twee verhalen.
Red. 

Roger van Lieshout en 
Andrew Muller, dit sei-
zoen, dit seizoen niet met, 
maar tegen elkaar.

toegang tot de teaminde-
ling. En zodoende konden 
we d’n Deem aan het team 
van Mixed 2 toevoegen. 
Briljant. Nu hadden we vol-
ledige toegang tot alle ge-
heimen van Mixed 2. 
Het maken van een ana-
lyse van de tegenstan-
der was dus een makkie. 
Whoehaha, wat is badmin-
ton toch mooi. 
Ik zal u deelgenoot maken 
van onze vondsten. 1) zo-
als een goed orkest speelt 
ook Mixed 2 het liefst ge-
lijk. 2) Hun beste heer werd 
vakkundig door onze eigen 
Marlie thuis uitgescha-
keld. Kruisbanden zitten 
dus toch op andere plek-
ken dan alleen in de knie, 
Ruud. 3) Monika en Maridy 
zijn beiden moeder en zijn 
nog nooit Olympisch kam-
pioen zwemmen geweest. 
Dat betekent dat ze niet 
snel in het water zijn. Mis-
schien kunnen onze dames 
hen dan ook uitschakelen 
bij de douche. 4) Inge heeft 
jaren van topklasse erva-
ring en is daarmee een erg 
gevaarlijke tegenstander. 
We denken dat we haar 
het best kunnen uitscha-
kelen door d’n Deem in het 
gemengd dubbel met haar 
te laten spelen. Onze man 
kan dan van binnenuit de 
zaak saboteren. 5) Rozjee 
is wat lastiger. Daar moe-
ten we meer werk van 
maken. Speciaal daarvoor 
hebben we in Geneve een 
griepvirus laten ontwik-

kelen. Arne is voor Philips 
door Europa gaan reizen 
en heeft ondertussen het 
griepvirus verspreid. Ge-
volg: een Europese griep-
epidemie. Vroeg of laat 
moet Rozjee daar dan ook 
aan bezwijken. 6) En dan 
Ad nog. Ad bleek lastiger 
te analyseren dan de rest. 
Maar uiteindelijk zijn we 
erachter gekomen dat Ad 2 
zwakke plekken heeft. De 
eerste: de schuurdeur (die 
zit nooit goed op slot). De 
tweede: Ad kan er absoluut 
niet tegen als er rondom de 
baan wordt geouweh#*rd. 
Op dat laatste kunnen we 
Ad aanpakken. We zorgen 
er gewoon voor dat in zijn 
single er twee klepw!jven  
achter de baan staan. Het 
liefst Helmondse want die 
kletsen het meest. En bo-
vendien verstaat Ad die 
taal het best. 

Zo, dat was dus de voor-
bereiding. Het halve werk 
zat erop. Tijd voor de 
wedstrijd. Helaas, helaas, 
helaas. Het blijkt toch be-
ter om geen half werk te 
doen, maar om de zaken 
toch volledig voor te be-
reiden. Geheel toevallig 
en rampzalig gebeurde er 
het een en ander vooraf-
gaand aan de wedstrijd. 
We kwamen erachter dat 
de truuk met d’n Deem 
tot in perfectie gekopieerd 
was door Mixed 2. Ons 
eigen teamlid Geert blijkt 
een spion van Mixed 2 te 
zijn. Nou ja, zoiets doe 
je toch niet. Na een jaar 
van keiharde opleiding in 
hun eigen team hadden 
ze het gevoel gekregen 
dat Geert er klaar voor 
was. Door regelmatige 
bezoeken aan de compe-
titieleider onder het mom 
van allerlei smoesjes is 
Monika achter een aantal 
computer wachtwoorden 
gekomen. Mixed 2 hadden 
inmiddels contact gelegd 
met een computergenie uit 
een ander team. Gezien zij 
hier zijn naam niet willen 
vrijgeven zal ik een schuil-
naam gebruiken. Laten we 
hem Website Stan noe-
men. Middels de kennis en 
kunde van Website Stan is 
Mixed 2 erin geslaagd om 
toegang te verschaffen tot 
de computer van de com-
petitieleider. De ontvreem-
de wachtwoorden gaven 
Website Stan toegang tot 

Ellen Minten, teamleidster 
van Mixed 3



MINIMIKS februari 2009MINIMIKS februari 200915 16

Ons team is bijzonder. Een 
nieuw clubje vergeleken 
met vorig jaar. .
Om aan alle geruchten een 
einde te maken voordat ze 
begonnen heeft onze ver-
enigingscompetitieleider 
besloten om Harrie dan 
ook maar in te ruilen en in 
ons team te plaatsen. Voor 
wie dan wel?
Nou die keuze was eigen-
lijk best lastig. Andrew, 
ons indiaantje, had een 
bijna 100% score dus die 
wil je niet kwijt. D’n Deem 
zijn oudere, wijzere, opa-
rigere, broer zou promove-
ren naar Mixed 2. Onder-

Dames en Heren, beste lezers en lezeressen, hoe schrijf je een stukje over een 
wedstrijd zo bijzonder als die tegen onze vrienden uit Einhoven?
Alles was werkelijk bijzonder. Laat ik het geheel eens stap voor stap analyseren. 
Dat kost wat tijd dus hou vol.

Mixed 3 – Eindhoven 2

de teamindeling. En zo-
doende kon Mixed 2 Geert 
aan ons team toevoegen. 
Verdomd. We hebben 
meteen moeten reageren 
en hebben Geert buiten de 
wedstrijd kunnen parke-
ren door hem het Rozjee 
griepvirus te geven. 
Maar toen ging werkelijk 
alles mis. D’n Deem, onze 
spion in Mixed 2, kreeg op 
eens last van een oude 
visblessure opgelopen 
bij een vis wedstrijd voor 
opa’s. 

Tsja dan zat er niks anders 
op dan valsspelen. Dat 

doen we niet graag en ei-
genlijk nooit.
In het geheim vond op een 
vrijdagavond een ontmoe-
ting plaats tussen beide 
teams. Normaal gesproken 
zien deze teams elkaar 
nooit, maar nu moest het 
dan toch maar gebeuren. 
We moesten wel afspraken 
maken. Want badminton is 
stress. Stressminton kun-
nen we het beter noemen.
We spraken af dat ieder van 
ons team een wedstrijd zou 
winnen en een zou verlie-
zen. Voor Mixed 2 ging dat 
niet want ze hadden een 
oneven aantal mensen.

Afgesproken werd dat Mar-
lie en Arne hun GD zouden 
verliezen van Inge en Ad. 
Harrie en Ellen zouden 
verliezen van Maridy en 
Rozjee. Het HD zou naar 
Mixed 3 gaan en het DD 
ook. Andrew mocht zijn 
singel verliezen van Rozj-
ee en Ad van Harrie.
Marloes gaf de singel aan 
Maridy en Inge aan Ellen.
Aldus geschiedde.
Eindstand 4-4. Hoewel het 
ook net zo goed andersom 
had kunnen zijn.
Iedereen gelukkig.

Arne

getekende mocht niet weg 
vanwege de mixed promo-
tie-artikelen in de minimiks. 
Er was maar 1 oplossing. 
Canto. Sodeju, dat is wel 
hard. Canto wordt “aan de 
kant-o”. Jackass zonder 
Steve-O is als Mixed 3 zon-
der Cant-O.
Waarom Cant-O? Cant-O 
werd te gevaarlijk beste 
mensen. Ik zal u een ge-
heim verklappen, maar niet 
doorvertellen. Cant-O is zo-
als u weet de beste vracht-
wagenchauffeur van heel 
Europa. Nou ja Europa, 
van heel Nederland. Nou ja 
Nederland, heel Noord Bra-

bant. Nou ja Noord-Bra-
bant, heel Beek en Donk. 
Nou ja Beek en Donk, heel 
zijn straat. Nou.. in ieder 
geval bij hun in huis…. 
denk ik.
Hoe dan ook Cant-O heeft 
in zijn vrachtwagen in de 
files tijd voor het ontwikke-
len van bijzondere gaven. 
En een van de gaven heeft 
hij dermate ver ontwikkeld 
dat die zorgwekkende vor-
men aangenomen heeft. 
Waar heb ik het dan over? 
Het blesseren van een te-
genstander op afstand. Nu 
is Cant-O een superaardig 
en zachtmoedig persoon.  

Vooruit, af en toe steekt 
hij een javaanse jongen in 
brand. Maar dat is dan ook 
alles. Maar in de afgelopen 
3 clubkampioenschappen 
toonde Cant-O zijn kracht 
in blesseren op afstand (of-
wel BOA). Eerst werd Stan 
getroffen door Cant-Os 
BOA, het jaar daarna Ton 
en dit jaar was Martijn aan 
de beurt. Tsja en daarom 
werd Harrie ingeruild voor 
Cant-O.
En passant werd Geert ver-
leid met 3 schalen bitter-
garnituur om over te stap-
pen naar Mixed 3. Zoals 
gezegd bleven de MARL-
boro girls ons team trouw. 
Marlie(s) en Marloes doen 
dus weer lekker mee. 
Ook ondergetekende bleef 
in het team. Niet vanwege 
spelcapaciteiten maar ge-
woon omdat mijn vrouw 
me graag kwijt wilde Onze 
tegenstander was ook bij-
zonder. 

Ondergetekende als oud-
voorzitter van BC Eindho-
ven (toen nog PT-Wilcox) 
verheugde zich op een 
weerzien met oude bad-
mintonvrienden bij het 
immer sportieve en goed-
lachse Eindhovens clubje. 
Hoe anders kan het zijn 
in de praktijk. Laat ik dit 
keer eens geen doekjes 
winden om de waarheid 
en gewoon in ongezouten 
woorden met u delen want 
ons teampje gebeurde. 
Mochten er in de volgende 
paragrafen enkel witte re-
gels staan dan werd ik ge-

censureerd.
Het bijzondere team waar-
tegen we speelden was 
zorgvuldig samengesteld. 
Het zou niet misstaan in 
een line-up van de usual 
suspects. Heer 1 was een 
bijzonder aardige man. 
Getalenteerd in luidruchtig 
applaudisseren bij een fout 
van de tegenstander of een 
punt vanuit het eigen team. 
Dit moest het kind zijn van 
Gilles de la Tourette en 
Emiel Ratelband. MARLoes 
was al direct een fan van 
hem. Ondanks smans ui-
termate luidruchtige aan-
moedigingen wist Marloes 
haar damesenkel partij te 
winnen. Dit was overigens 
de 2e partij van de avond. 
Even daarvoor ging het 
GD van MARLoes en AW 
verloren in 3 sets. Behalve 
winnaar in de klappathon 
bleken voorgenoemde 
heer en zijn dame ook erg 
sterk in het uitkijken van 
lijnvallers en het inkijken 
van shuttles welke zelfs 
door campingtonners wor-
den uitgegeven. Het was al 
snel duidelijk dat onze lieve 
tegenstanders een stage 
hadden gelopen bij Jules 
de Korte en Stevie Wonder. 
Desalniettemin had ons 
Mixed dubbel wel plezier. 
Helaas ging de wedstrijd 
verloren.
Dat was ook het geval bij 
het gemengddubbel van 
MARLie en Geert. Onge-
looflijk want Geert nam net 
voor de wedstrijd een zak 
spekjes tot zich. Omdat de 
minimiks een goed gevuld 

blad is zal ik de overige 
wedstrijden snel neerpen-
nen. Het herendubbel was 
een supermakkie voor de 
Mixedmannen. En ook ons 
indiaantje zijn singel was 
een fast Eddy Smulders. 
Gedurende MARLoes 
haar singel bleek ons 
klapvriendje weer actief 
achter de baan. Met luide 
aanmoedigingen wist hij 
vriend en vijand tot aan-
dacht te brengen. Al snel 
kreeg hij de bijnaam klap-
kantonees. Onze klap-
kantonees wist MARLoes 
tot woede te brengen. En 
dat is voorwaar niet een-
voudig. Tsja en wat doe 
je met zon klapmirakel 
die zelfs voor foutservices 
applaudisseert? Negeren 
dan maar. Geert bood de 
man nog een paar van 
zijn chocoladekoeken aan 
maar het mocht niet baten. 
Hoe dan ook MARLoes 
wist te winnen. Ook Geert 
bracht zijn singel tot winst. 
Hij had daarvoor wel een 
tussenstop nodig om even 
een frikandel speciaal te 
halen.
Stand op dat moment 4-
3 voor ons. Tijd voor het 
damesdubbel. Door om-
standigheden was dit de 
laatste partij van de avond. 
En die vond plaats in een 
nagenoeg lege zaal.
En dat was maar goed 
ook. Want hoewel het 
vertoonde spel de moeite 
waard was kon dat niet 
gezegd worden van onze 
(voorheen) vrienden uit 
Philips-stad. Omdat de mi-
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zijn “dames” bepaalden 
toch wel zelf of de shuttle in 
of uit was. Nou daar waren 
Geert en ondergetekende 
inmiddels wel al achter. Bij 
een 11-2 stand voor Eind-
hoven vond Geert het wel 
welletjes en tussen 2 zak-
ken chips door wist Geert 
nog even aan de dames 
mee te delen dat hun in-uit 
gedrag toch wel erg uit de 
toon viel. De dames ont-
staken in furie en wilden 
helemaal geen scheids-
rechter meer. Achter elkaar 
verloren ze iedere rally en 
uiteindelijk wonnen onze 
prinsessen met 11-21. 
Scheldend en tierend ver-
lieten onze Eindhovense 
dames in de dop de baan. 
Eerst kwam de dooddoe-
ner: “Als jullie zo willen win-
nen dan hoeft het voor ons 
niet meer”. Daarna werd 
Geert nog even en passant 
een papzak genoemd. 
Al met al werd dit een erg 
vervelende avond. Ik kan 
er dan ook weinig lolligs 

ook gelezen wordt door 
vroege jeugdleden zullen 
we de gebezigde termen 
vanuit de Eindhoven da-
mes hier maar niet neer-
tikken. Het werd zelfs de 
scheidsrechter (notabene 
zelf spelend voor Eind-
hoven) teveel. Hij verliet 
mokkend en mopperend 
de baan en het telboek. Hij 
gaf nog wel even aan dat 
zijn rol miniem was want 

van maken. En eerlijk ge-
zegd is ons hele team niet 
blij om dit scheldend duo 
weer op het veld tegen te 
komen. Niet alleen een 
slecht voorbeeld voor de 
jeugd (en ook de senioren) 
maar bovendien een zeer 
onplezierige tegenstander 
en voorwaar een schande 
voor het badminton. 

Was getekend Arne van de 
Wijdeven

Op 18 december 2008 is 
Stijn Joes Driessens
geboren, 
zoon van Sandra Driessens 
& Alfred van Putten

Een Klapkantonees 
bij Eindhoven?

Er waren in 2008 17 polls 
met gemiddeld ruim 42 
stemmers. Deze polls 
met uiteenlopende stel-
lingen en vragen, geven 
een beeld hoe de (hoofd-
zakelijk) Mixedleden den-
ken over bepaalde zaken. 
Hierbij het overzicht van 
polls van 2008

De stemmers hadden in 
het begin van het jaar al 
zin in goed weer. Bijna 
42% verlangde al naar 
een terrasje en 35% wilde 
de rokjes wel weer eens 
zien. 42% had al geboekt 
voor een vakantie.
De poll die over de beteke-
nis van het carnaval ging 
werd maar door slechts 
26 stemmers interessant 
geacht (of wist men de 
betekenis gewoon niet?). 
Daar tegenover stond de 
volgende poll die over het 
vieren van carnaval bij 
Mixed ging, 52 stemmers. 
61,5% wilde wel carnaval 
vieren, dat zouden dan 
zo’n 55 leden zijn. In wer-
kelijkheid was er op car-
navalsvrijdag slechts een 
handje vol (ongeveer 25 
mensen) Mixedleden in de 
kantine.
De poll over het waarom 
men geen foto instuurde 
van de competitieteams 
kon de prullenbak in. 60% 

polls van 2008
had een 
andere re-
den dan in 
de poll ver-
meld werd. 
En ja, wat 
moet je met 
‘ een ande-
re reden’?
O n d a n k s 
dat het 
een tijd erg 
rustuig was 
in de zaal, gaf ruim 60% 
aan regelmatig te komen 
sporten.
29% stemde het EK voet-
ballen bij vrienden te bekij-
ken en ruim 23% thuis. De 
wedstrijd van Nederland 
die in de kantine werd ver-
toond, werd echter goed 
bezocht en erg gezellig.
Ruim 67% was tevreden 
met de competitiesamen-
stelling van het seizoen 
2007-2008.
Mixed blijkt erg sportief te 
zijn; ruim 56% keek naar de 
Olympische Spelen, maak-
te niet uit welke sport er te 
zien was.
Meer dan 42% van de stem-
mers wilde naar de leden-
vergadering komen omdat 
zij het beleid van de ver-
eniging bepalen. 15% was 
zo eerlijk om toe te geven 
alleen maar voor de gratis 
consumptie te komen.

Op de poll voor de feest-
avond stemde 5% niet te 
komen omdat zij zich er 
niet thuis voelde.
Sinterklaas kadoos zijn 
het meest gelieft bij Mixed, 
53% stemde daar voor.

De minst bezocht poll was 
die over wie geblesseerd 
was (gelukkig maar). Maar 
toch bleken er 13 stem-
mers, dus geblesseerden, 
te zijn.
Met 66% was de poll over 
Sinterklaas en/of Kerst ka-
doos erg populair.

Houdt de polls op de home-
page in de gaten, stem als 
je zin hebt en geeft ideeën 
voor nieuwe polls aan mij 
door. Dan blijft dit interac-
tief fenomeen interessant.

Rien

Wie zijn de stemmers van deze poll?
Ik ben een senior Mixedlid, man   44.8%
Ik ben een senior Mixedlid, vrouw   24.1%
Ik ben een jeugd Mixedlid, meisje   13.8%
Ik ben geen Mixedlid, vrouw   6,9%
Ik ben een jeugd Mixedlid, jongen   6.9%
Ik ben geen Mixedlid, man    3,4%
Ik ben geen Mixedlid, jongen   0,0%
Ik ben geen Mixedlid, meisje   0,0%

Totaal aantal stemmen: 58
Je hebt al gestemd

M!xed Poll
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1.  Uit welke leden 
bestaat de jubileumcom-
missie?
De commissie bestaat 
op dit moment uit zes 
leden: Ruud Fransen, Ton 
Slaets, Ruud van Kilsdonk, 
Claudia Krone,Wendy 
Verbrugge en ik zelf.

2. Heeft de kommissie 
een regelmatig terugke-
rend overleg?
We zijn al een aantal keer 
bij elkaar gaan zitten. We 
zullen binnenkort weer bij 
elkaar komen om te kijken 
hoe het er op dit  moment 
voor staat.

3.  Welke opdracht heeft 
de kommissie precies 
gekregen van het be-
stuur?
We hebben niet echt een 
opdracht gekregen. Als het 
maar een jaar wordt om 
nooit te vergeten, dat is 
ons streven.

Interview met de jubileumcommissie
10 vragen aan Mark vd. Aa

4.  Wanneer worden 
de Mixedleden over de 
jubileumplannen geïnfor-
meerd?
Hier durf ik nog weinig over 
te zeggen.

5. Wordt er nagedacht 
over een tastbare herin-
nering aan het jubileum?

Is afhankelijk van het 
aantal ideeën, van het be-
schikbare budget etc. etc.

6.  Wordt er gedacht aan 
het maken van een plan 
van aanpak?
Ja daar word over na 
gedacht. Zonder een plan 
van aanpak word het lastig 
om iets te organiseren.

7. Worden de kommis-
sies naar ideeën ge-
vraagd?
We hebben overleg met 
de commissies, dit is van 
belang om te voorkomen 
dat er dubbel werk word 
gedaan. Verder zijn alle 
ideeën welkom; dus jeugd/
senioren en niet spelende 
leden laat je horen. Op de 
site staat een knop waar je 
je ideeën in kunt vullen.

8. Wat is de insteek; 
bescheiden of uitbundig 
jubileum vieren?
Ik denk dat het er tussen 
in zal zitten.

9. Worden de ideeën die 
via de website binnenko-
men bekend gemaakt?
Deze zullen niet bekend 
gemaakt worden. Alle 
ideeën die binnenkomen 
worden wel onder de loep 
genomen. Wij zullen bepa-
len of er iets mee gedaan 
wordt of niet. 

10. Heb jezelf nog wat 
toe te voegen?
Wij als jubileumcommissie 
zullen er alles aan doen 
om het 50 jarige jubileum 
onvergetelijk te laten wor-
den voor onze leden.

Mark van der Aa
Contactpersoon jubileum-
commissie

M
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k 
v 

d 
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a

Over een kleine 2 jaar bestaat onze vereniging 50 jaar. 
Inmiddels is een jubileumcommissie in het leven geroepen 
en is een jubileumknop op de homepage van de website 
geplaatst om ideeën te spuien. Wat gaat deze kommissie 
allemaal doen en wanneer horen wij daar iets van? Door 
middel van een interview met de contactpersoon van de 
kommissie hoop ik iets meer te weten te komen. In de A-poule had 

Mixed haar eerste 
wedstrijd al met 5-
2 gewonnen van 
Con Brio 2. Ook de 
tweede wedstrijd 
van de eerste ron-
de werd gewonnen, 
nu werd BCV 2 met 
6-1 verslagen. 
Mixed 1, met Noor-
tje v d Eijnde, maar 
zonder de gebles-
seerde Mascha 
Hoeks en Claudia 
Krone had weinig 
moeite met het 
tweede A-team 
uit Valkenswaard.  Inval-
ster voor de geblesseerde 
dames, Ellen Minten  won 
haar partijen zonder veel 
problemen.
 In haar single trof ze oud 
jeugdlid Karin Tholen, 
maar met 21-16 en 21-14 
wist ze haar single te win-
nen. Ton Slaets kreeg de 
oud HBB jeugdkampioen 
als tegenstander en dat 
was het enige punt dat 
Mixed toeliet.

De loting die laat op de 
avond volgde werd best 
spannend, want de sterke 

Mixed heeft kansen op halvefinaleplaatsen.

Mixed met drie teams in de kwartfinale.

BEKERCOMPETITIE

teams, waaronder Gemert 
en Con Brio, konden ook 
als tegenstander in de 
kwartfinale geloot worden. 
Voor Mixed viel het gunstig 
uit, BCV 2 werd opnieuw 
de tegenstander die op 26 
februari weer tegen Mixed 
mag strijden, nu voor een 
plaats in de halve finale. 

In de B-poule was Mixed 
al zeker van een plaats in 
de volgende ronde door de 
ruime winst  op Con Brio.  
De tweede tegenstander 
was Mierlo en dat team 
bood beduidend meer te-

genstand. Twee van de 
drie gemengddubbels gin-
gen verloren, alleen Sabi-
tri Heesakkers en Tom de 
Jong wisten hun partij met 
21-17 en 21-16 te winnen. 
Het damesdubbel werd 
nipt met 21-20 in de derde 
set verloren. Paul v d Vegt 
en Wim v d Wildenberg 
wonnen in twee sets het 
herendubbel, maar daar 
bleef het bij. Lauri de Greef 
kwam te kort tegen van 
Bussel en Tom de Jong 
verloor de tweede set van 
zijn single met 21-20 van 
Patrick van Rijzewijck  Op 

Uitslagen en programma bekercompetitie.

wo 17-09-08 A-p1 CON BRIO 2 MIXED 2-5
wo 21-01-09 A-p1 MIXED BCV 2 6-1
do 26-02-09 A-p5 MIXED BCV 2
do 30-10-08 B-p3 CON BRIO MIXED 2-5
wo 21-01-09 B-p3 MIERLO MIXED 5-2
do 26-02-09 B-p5 FAIR PLAY MIXED
wo 24-09-08 C-p2 CON BRIO MIXED 4-3
wo 28-01-09 C-p2 MIXED SM.BRUANG 2 2-5
do 26-02-09 C-p4 GEMERT MIXED
wo 24-09-08 D ronde1 MIXED PHOENIX 3-4
do 06-11-08 D ronde2 MIERLO 1 MIXED 4-3
wo 28-01-09 D ronde3 MIERLO 2 MIXED 3-4
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laag niet meer van be-
lang, want  Con Brio had 
beide wedstrijden al  ver-
loren, dus Mixed zal al in 
de volgende ronde.  In de 
kwart finale lootte Mixed 
een sterke tegenstander 
in Fair Play, men had het 
beter kunnen treffen. 

In de C-klasse verloor 
Mixed  met 4-3 van Con 
Brio en ook Smashing 
Bruang was veel te sterk. 
Pas in het damesdub-
bel wist Mixed het eerste 
punt te pakken. Dorien 
Maas en Aukje Staal won-
nen hun partij in drie sets. 
Aukje wist vervolgens ook 
in twee sets haar single te 
winnen en dat bracht de 
eindstand op 5-2 voor het 
team uit Eindhoven. Toch 
waren de verschillen min-
der groot dan de uitslag 
doet vermoeden.  De der-
de set van het gemengd-
dubbel van Ruud Rooijak-
kers en Dorien werd met 
21-20 verloren . Aukje en 
Jowan Iven verloren een 
set met 21-20 en dat over-
kwam ook Jan de Jong in 
zijn gemengddubbel met 
Dorien. 
In de C-klasse was een 
beste verliezer nodig en 
dat werd  Mixed. 
Via een omweg kwam men 
dus toch in de kwartfinale, 
waar Gemert de tegen-
stander zal zijn. 
Gemert heeft, evenals 
Smashing Bruang, twee 
teams in de C-poule. Ge-

mert 2 ver-
loor erg ver 
en dat team 
ligt uit de 
b e k e r c o m -
petitie, Sma-
shing Bruang 
gaat wel met 
twee teams 
verder. Ge-
mert 1 is de 
volgende te-
genstander 
van Mixed. 

Mixed is titelverdediger in 
de D-klasse maar door de 
nederlagen tegen Phoenix 
en Mierlo 1 waren zij al uit-
geschakeld voor een finale-
plaats. 
Toch zorgde Mixed voor 
een stunt, door twee der-
tienjarige jeugdleden in te 
zetten en Mierlo met 4-3 te 
verslaan. Mixed had door 
blessures een tekort aan 
dames en Ilse en Karlijn 
Lahaije werden bereid ge-
vonden om in te vallen in 
de bekercompetitie. Nu nog 
dispensatie van de bond, 
want reglementair mogen 
alleen jeugdleden die in het 
vorige seizoen in de A-of 
B-klasse jeugdcompetitie 
hebben gespeeld invallen 
in de bekercompetitie. Ilse 
en Karlijn speelden toen 
nog in de D-klasse!
Toestemming werd ver-
leend en Peter van Kas-
teren verving Toon Slaets 
zodat het team compleet 
was.  
Karlijn was de eerste die, 

met Toon Boetzkes een 
partij met de senioren 
mocht spelen. De eerste 
set ging nog met 21-13 
verloren, maar door wat 
aanpassingen werd de 
tweede set met 21-11 ge-
wonnen en werd ook de 
derde set binnengehaald. 
Het dames-dubbel van 
de tweeling liep voortref-
felijk, met 21-9 en 21-10 
liepen ze over de dames 
van Mierlo heen. Toen Ilse 
haar single won van Es-
ther Lenssen kon de avond 
voor de tweeling  niet meer 
stuk, alles gewonnen wat 
er te winnen viel, dat voor 
het eerst in de grote beker-
competitie, wat wil je nog 
meer. 
Tini Verbrugge won ook 
zijn single en de 4-3 winst 
was binnen. Helaas voor 
Ilse en Karlijn, dit seizoen 
is de D-klasse in de beker 
voor Mixed voorbij. 

Karlijn en Ilse Lahaije bij 
de senioren in de beker-
competitie.

Deel 1
 In ‘t Anker

BC Mixed is opgericht 
in 1961, maar pas 
vanaf 1964 trainde de 
leden van BC Mixed  
in Beek en Donk, 
omdat men toen de 
beschikking kreeg 
over de gymzaal aan 
de Otterweg.

Toen men begin jaren 
zeventig terecht kwam 
in sporthal ’t Anker 
duurde het tot 1972 
voordat de eerste 
jeugdleden bij BC 
Mixed werden aange-
nomen. Die groep be-
stond uit een achttal 
meiden van rond de 
dertien, veertien jaar. 
De eerste jeugdtrainer 
was Jan Driessens. 

De eerste jeugdleden van BC Mixed in 1972.
Geheel rechts staat Jeanne Kuypers van Esch. 
Niet alleen zij maar ook haar dochter Sanne heeft 
lange tijd bij BC Mixed competitie gespeeld. 

Het kwam eigenlijk vanzelf, 
er kwamen wat jongere le-
den die ook wel zin hadden 
in badminton. Men besloot 
toen maar om deze groep 
apart te trainen, voordat de 
senioren in de hal waren. 
Men had totaal geen erva-
ring in het trainen en oplei-
den van jeugd, maar door 

ervaring en door schade 
en schande leert men 
snel.
Daarna ging het bergop-
waarts, een jaar later had 
men al twintig leden. 
Deze groep  trainde in 
sporthal ’t Anker, van half 
zeven tot acht uur, daarna 
kwamen de senioren. 

 

 

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
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Vooral in de beginperiode 
was het verloop onder de 
jeugd nog erg groot, dat 
werd beter toen er vaste 
trainers en begeleiders 
kwamen.
Vanaf die tijd zijn er ont-
zettend veel vrijwilligers 
geweest, en ze zijn er nog 
steeds, die gedurende 
korte of langere tijd,  zich 
hebben ingezet voor de 
jeugdleden van BC Mixed.

Zodra een vereniging 
jeugdleden aanneemt, 
moet men ook zorgen voor 
begeleiding en moet er 
training gegeven worden. 
Naast badminton worden 
er ook andere activiteiten  
georganiseerd, meestal 
door de leden van het be-
stuur, zeker in de begin-
periode, later kamen er 
steeds meer vrijwilligers en 
er werd een echte jeugd-
commissie opgericht. 

Trainen alleen is wel aar-
dig, maar de jeugd vraagt 
meer. Bij de HBB had men 
rond 1975 al een poging 
gewaagd om een jeugd-
competitie van de grond 
te krijgen. Ook BC Mixed 
had toen een team in de 
competitie maar dat mis-
lukte, omdat de teams 
maar zelden compleet wa-
ren en soms ook gewoon 
wegbleven. 
Vanaf 1975 ging het berg-
afwaards met de jeugdaf-
deling, vooral omdat er na 
het stoppen van de eerste 

trainer niet alleen een ge-
brek aan begeleiding was, 
maar te veel verschillende 
mensen die het niet lang 
volhielden. Daarbij werden 
de regels te soepel, men 
deed maar wat. 

Het eerste jeugdteam van BC Mixed dat in seizoen 
1978 - 1979 in de C-klasse een kampioenschap binnen 
haalde. V.l.n.r.: Bennie Eekels, Astrid Spierings, Marlene 
v d Eijnde, Hannie Vlemmings en de veel te vroeg over-
leden Rob Andriesse.

Het duurde tot 1977 voor-
dat een nieuwe start werd 
gemaakt met de jeugdaf-
deling en er zelfs sprake 
was van jeugdcompetitie. 
Men begon met één team, 
dat werd ingedeeld in de 
C-klasse en met succes. 
Het team  Mixed 1 van toen 
werd het eerste team van 
BC Mixed dat HBB jeugd-
kampioen werd. 
Intussen had “t Anker vier 
badmintonbanen gekregen, 
heel wat beter dan de twee 
banen voor dubbelspel en 
een baan met alleen lijnen 
voor enkelspel, waarmee 
BC Mixed het in het begin 
maar moest doen. 

Ad Lavalette

De eerste (betaalde !)  trai-
ner, die zich echt met de 
jeugd van BC Mixed bezig 
hield was Ad Lavalette, 
(trainer bij BC Mixed van 
1976 t/m 1984) een van de 
meest populaire trainers 
die BC Mixed ooit heeft 
gehad. Tegelijk met die 
trainer waren Dora Polman 
en Annemie v d Bergh de 
eerste vrijwilligers voor de 
jeugdleden van BC Mixed 
die een speciale cursus 
hebben gevolgd. Zij zijn in 
de jaren eind zeventig tot 
beginjaren negentig  de 
drijvende kracht  achter de 
jeugdafdeling geweest.  

Prijsuitreiking bij clubkampioenschappen in 1983 met 
Annemie v d Bergh, Jan Driessens, Dora Polman en 
Marie-Louise Polman

De competitie werd naast 
de training het belangrijk-
ste onderdeel van bad-
minton en BC Mixed heeft 
vanaf 1985 elk jaar altijd 
vijf of meer teams in de 
jeugdcompetitie gehad en 
vanaf 1995 had men regel-
matig tien teams of meer.
Daarmee heeft BC Mixed 
al meer dan 25 jaar het 
grootste aantal teams in 
de HBB jeugdcompetitie. 
Het zal niet zo vreemd 
zijn, de teams hebben to-
taal meer dan dertig titels 
binnengehaald, meer dan 
welke vereniging dan ook.

De jeugdcompetitie is be-
gonnen in de Microhallen 
in Stiphout, Mierlo-Hout en 
Helmond, na een paar jaar 
werd de Braak de thuisha-
ven van de HBB en 

Marie-Louise Polman (links) en Monika Slaets Son-
neveldt speelden hun competitiewedstrijden  in 1984 in 
Mixed 3 in de E-klasse. 
De wedstrijden werden gespeeld in de Microhal aan de 
Gasthuisstraat in Stiphout. 
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 De jongste groep 
jeugdleden van BC 
Mixed.  

D e  jongste  g roep  jeugdleden 
van  B C  M ixed  bes taa t op  d it 
m om ent u it zeven  m e is jes  en 
tw ee  jongens. 
D e  g roep  w ord t ge tra ind door 
G eri M arinussen , een van  de 
m eest e rva ren  tra ins te rs , 
zeker voor deze  g roep  en 
door de jongste 
jeugdbege le ide r van  B C  
M ixed , de  pas  tw in tig ja rige 
R uud  R ooijakkers . D e g roep 
tra in t op  de  banen  1  en 6 . 
 
O p  de  fo to  staan: 
R ob in  S lae ts , L ieke 
S chepers , Anne  S lae ts , 
Jadzia  S paan , C a lv in  B o ts  en 
R ick  v d  E lzen .  
Ze  la ten  z ien  hoe  een  racke t 
vas tgehouden  m oet w orden .  
E n ... in  hun  andere hand  een 
trak tatie , w an t e r w as iem and 
ja rig . 
 
N ie t op de  fo to  (tw ee  m e is jes 
d ie  toen  de  fo to  gem aakt is , 
nog  geen  badm in ton 
speelden), R ow ena  B aerts  
en  E line  Bu ijsen en w e  
m issen  A nne  v d  Laar. H un 
fo to  kom t de  vo lgende  keer. 
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daar werden alle badmin-
toncompetities gespeeld. 
De eerste competitieleider 
van de jeugd bij de Hel-
mondse badminton Bond 
was Piet van Zanten, in 
1984 werd hij opgevolgd 
door Theo Relou.
Joop Kerkhof (toen ook 
weer lid van BC Mixed) 
was de HBB voorzitter. 

In 1982 werd er voor het 
eerste een echt compe-
titieboekje uitgegeven, 
voorheen bestond het pro-
gramma uit losse vellen.
Wel werd er in die jaren 
een soort voorcompetitie 
georganiseerd, vooral om 
te zien hoe sterk de teams 
waren. Pas in het tweede 
deel werd de echte klasse 
indeling samengesteld. 
Vanaf het seizoen 1984-
1985 werd er geen voor-
competitie meer gespeeld 
en werden er, aan de hand 

Competitie in sporthal de Braak in 1985. Op de middelste 
baan teambegeleidster Geri Marinussen met haar pupil-
lenteam Mixed 5.  Links van het net Monique  en Koen 
Vereijken.

van de resultaten van het 
vorige seizoen, de nieuwe 
klasse-indeling gemaakt. 

In 1973 werden voor 
de eerste keer club-
kampioenschappen 
voor de jeugd geor-
ganiseerd, dat, ter 
gelegenheid van het 
121/2 jarig bestaan 
van BC Mixed. 
Op de foto de aller-
eerste prijswinnaars. 
Het toernooi werd 
o.m. georganiseerd 
door Gerard v d Hurk 
en Jo Coppens.

Wordt vervolgd.

Drie punten uit drie wed-
strijden is het resultaat dat 
Mixed 1 de afgelopen twee 
maanden wist binnen te 
halen.  Toch staat Mixed 1 
stevig op de derde plaats in 
de topklasse, ook al komt 
Mierlo 1 steeds dichterbij.  
Mixed 1 heeft te kampen 
met blessures, Mascha 
Hoeks en Claudia Krone 
staan tijdelijk langs de kant, 
dus zijn er invalsters nodig 
uit de hoofdklasse.
Tegen BCV was Ellen Min-
ten de gastspeelster. Met 
René Schepers won ze 
het gemengddubbel  en ze 
wist in drie sets haar single 
binnen te halen. Mixed 1 
won overtuigend met 6-2. 
Tegen Eindhoven werd een 
beroep gedaan op Inge 
van Griensven. Inge heeft 
ervaring in de topklasse en 
ook al ging het gemengd-
dubbel met Ton Slaets in 
drie sets naar Eindhoven, 
met Noortje won ze wel het 
damesdubbel  en, weer in 
drie sets,  later ook haar 
single. Helaas eindigde  
de wedstrijd toch in een 
teleurstelling, want zowel 
het herendubbel als twee 
singles gingen verloren.
De derde wedstrijd, op 29 
januari was de return tegen 
Mierlo 1, het team waar de 
Mixedspelers Marian en 

Seniorencompetitie
Top en hoofdklasse.

Johnny Muller als gastspe-
ler zijn opgenomen.  Ook 
Monique van Vlerken deed 
weer mee, zij moest in de 
eerste wedstrijd gebles-
seerd aan de kant blijven.  
Voor Mixed deed deze 
keer de pas zestienjarige  
Marloes de Greef mee, zij 
komt uit Mixed 3. De start 
van Mixed was slecht, alle 
dubbels gingen naar Mier-
lo, opvallend was wel dat 
de partijen met Marloes 
driesetters werden.  Mixed 
kwam terug in de enkelspe-
len, maar Noortje verloor 
nipt de derde set van haar 
single tegen Monique. Stan 
en René wonnen hun single 
en dat deed ook Marloes, 
zij won met 21-15 en 21-14 
van Marian Muller. 
De volgende wedstrijd is op 
11 februari, tegenstander is 
dan Gemert 1, misschien 
kan Mixed voor een stunt 
zorgen!.

Mixed 2 is het team van de 
gelijke spelen, acht wed-
strijden zijn er gespeeld, 
zeven keer werd het 4-
4,  en er werd gewonnen 
van het onderaan staande 
Eindhoven, (meer over 
dat verslag in deze Mini-
miks op pagina 13) . Ook 
lijstaanvoerder BBC 1, dat 
toch een flinke voorsprong 
heeft kwam niet verder 
dan 4-4. Op 15 december 
werd gelijk gespeeld tegen 
Gemert en op 7 januari te-
gen BCV.
Mixed 3 was de laatste 
tegenstander, de uitslag 
was voorspelbaar. Mixed 
staat even op de tweede 
plaats, maar Brabantia 
speelt op 8 februari zijn 
volgende wedstrijd en zal 
Mixed 2 dan vermoedelijk 
wel weer passeren op de 
ranglijst. Tegen BCV had 
er vermoedelijk iets meer 
ingezeten, maar vooral de 
start was niet al te best., 
beide gemengddubbels 
gingen verloren, evenals 
het herendubbel, pas toen 
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Monika Slaets en Maridy 
Daems in staat om iets te-
rug te doen.  Roger kwam 
net iets te kort in zijn sin-
gle, maar Ad Breijnaerts,  
Inge van Griensven en 
Maridy hielden de winst 
vast en dat leverde de bij 
Mixed 2 gebruikelijke 4-4 
eindstand op.  

Mixed 3 doet het iets min-
der goed en staan nu op 
de voorlaatste plaats van 
de ranglijst. De verschillen 
zijn gering in de hoofdklas-
se, Mixed 3  heeft maar 
drie punten minder dan 
Mixed 2.
De  Bakel-Boemerang 
Combinatie, spelend als 
BBC 1 was duidelijk te 
sterk voor Mixed 3 en het 
werd de eerste grote ne-
derlaag. Tegen BCV ging 
het iets gemakkelijker, ook 
al was de start niet al te 
goed, beide gemengddub-
bels en het herendubbel 
gingen naar het team uit 
Valkenswaard. Het da-
mesdubbel was wel voor 
Mixed, Ellen Minten en 
Marloes de Greef wonnen 
hun partij in drie sets. He-
laas voor Mixed kwam An-
drew Muller in zijn single 
net iets te kort, maar Harrie 
v d Vegt, Ellen en Marloes 
wonnen hun single en de 
4-4 eindstand was binnen, 
weer een puntje verder 
weg van Eindhoven, dat 
op de laatste plaats van 
de ranglijst  staat. 

Op 28 januari stond de ont-
moeting Mixed 3 – Mixed 
2 op het programma, deze 
keer met Arne v d Wijdeven 
voor Mixed 3, maar zonder 
de geblesseerde Geert v d 
Eijnde.  Bij Mixed 2 deed 
Deany Muller niet mee.  
Vorige keer werden de pun-
ten bij de gemengddubbels 
verdeeld, deze keer won 
Mixed 2 beide gemengd-
dubbels, maar moest wel 
het dames- en herendubbel 
aan Mixed 3 laten. 
Ook bij de enkelspelen een 
gelijke stand, Roger en Ma-
ridy wonnen voor Mixed 2, 
Ellen en Harrie deden dat 
voor Mixed 3 en dat was 
dan het zevende gelijke 
spel voor Mixed 2, maar 
nog steeds is dat team ( als 
enige van alle Mixedteams) 
ongeslagen.

Ook een puntje voor Mixed 
3 dat normaal gesproken 
niet zal degraderen uit de 
hoofdklasse, op 19 februari 
kan de marge veilig worden 
gesteld, dan is Eindhoven 2 
de tegenstander van Mixed 
3.

Eerste en tweede 
klasse.
De verschillen in de top 
van de eerste  klasse, af-
deling II zijn gering. Ook 
al staat Smashing Bruang 
op zes punten van koplo-
per Gemert 3 , zij hebben 
twee wedstrijden minder 
gespeeld. 
Mixed 5 is een probleem-
team wat betreft invallers, 
op dit ogenblik hebben al 
elf spelers of speelsters 
wedstrijden gespeeld in 
dat team.  Martijn van 
Oeffel is langdurig gebles-
seerd, ook Marian en Hen-
ny Spaan komen niet meer 
aan spelen toe.  Wim v d 
Wildenberg is vastspeler 
geworden in Mixed 4 en  
tot op heden met succes. 
Phoenix 4 en Hanevoet 4, 
teams die onderaan op de 
ranglijst staan waren in ja-
nuari  de tegenstanders van 
Mixed 4. Tegen Phoenix 
had Mixed een goede start, 
beide gemengddubbels en 
het herendubbel ging naar 
Mixed, maar Phoenix heeft 
sterke dames en dat on-
dervonden Sabitri en Lauri. 
Tom de Jong en Wim ble-
ven overeind in hun single  
en dat bracht de 5-3 winst 
naar Mixed 4.
Tegen Hanevoet verloor 
Mixed 4 het eerste ge-
mengddubbel, maar de 
overige dubbels waren 
voor Mixed. Tom de Jong 
verkeek zich op zijn tegen-
stander, maar Lauri, Sabi-

en Wim wonnen wel hun 
single en dat bracht de 
eindstand op 6-2.  Mixed 4 
is nog niet helemaal kans-
loos voor een titel, maar 
dan moet er op 29 maart 
wel gewonnen worden van 
Gemert 3.

Tweede klasser Mixed 6 
heeft zich buiten de de-
gradatiezone weten te 
werken, onder meer door 
de 6-2 winst op Smashing 
Bruang en de knappe 4-4 
tegen Hanevoet 4.  
Mixed 5 handhaaft zich 
keurig in de top-3 van de 
afdeling II van de tweede 
klasse.  Het was jammer 
dat er met 6-2 werd verlo-
ren van BBC 4, dat na de 
7-1 winst op Hanevoet 5. 
Op 22 januari werd SRH 2 
verslagen.
Naast Wendy Verbrugge 
moest Mixed 5 ook Ma-
rieke van Berlo missen in 
de wedstrijd tegen SRH 2, 
en  Annie Boetzkes werd 
bereid gevonden om weer 
eens tweede klasse te 
gaan spelen.  Met Jan de 
Jong won ze het gemengd-
dubbel en met Yvonne 
Lahaije het damesdubbel.  
Ook al stond Mixed op 4-
0 na de dubbels het werd 
toch even spannend, want 
alleen Yvonne wist haar 
single te winnen, waardoor 
het toch maar een nipte 5-
3 overwinning werd.

Derde en vierde 
klasse. 
Mixed 7 staat weer keurig 
in de top-3 van de derde 
klasse afdeling I. Na de 7-1 
nederlaag tegen koploper 
Phoenix 5 werd de zaak 
rechtgezet door Gemert 5 
met 6-2 te verslaan.  Mixed 
had geen gebrek aan ge-
luk en na de dubbels stond 
Mixed op 4-0, ook al werd 
er twee keer met 22-20 ge-
wonnen in de derde set.
Jowan Iven maakte er in 
zijn single helemaal een 
spektakel van door zijn 
derde set  met  30-29 te 
winnen.

Mixed 8 weet zich goed te 
handhaven in de midden-
moot van de derde klasse 
afdeling II. Ook al werd er 
wel erg ruim verloren van 
koploper Smashing Bru-
ang 3.  Daarna volgde de 
wedstrijd tegen het onder-
aanstaande Never Down 
2.  Riky van Maaren en 
Betsie van Hooff waren 
nog op wintersport, dus 
werd Marie-Louise Pol-
man uitgenodigd.  Met 
Theo de Jong won ze het 
gemengddubbel, met Anja 

Beekmans het damesdub-
bel en tot slot won ze ook 
nog haar single.  Een niet 
geheel fitte Peter van Leu-
ken verloor zijn single  en 
ook Anja Beekmans moest 
haar meerdere erkennen 
in Henderik van Phoenix.  
Gelukkig won Theo Mouris 
op het juiste moment zijn 
eerste single van het sei-
zoen en met de winst in de 
single van Marie-Louise 
leverde  dat een  5-3 winst 
op. 

Vierde klasser Mixed 9 
behoort ook in de midden-
moot maar in deze klasse 
zijn de verschillen tussen 
de topteams en de rest 
tamelijk groot. Mixed 9 
verloor met ruime cijfers 
van koploper Mierlo, maar 
Marie-Louise Polman en 
Toon Boetzkes wisten zij 
hun gemengddubbel wel 
de eer te redden. 
Mixed 9 speelde zonder 
Anita de Jong, die door 
een langdurige blessure 
is uitgeschakeld.  Tegen 
Phoenix werd het nog er-
ger, Mixed verloor met 8-
0.
Het zware programmage-
deelte is nu achter de rug 
en er kunnen in de ko-
mende wedstrijden weer 
punten gepakt worden. 
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Ons Gertje had andere 
leuke plannen vanwege 
zijn 25e  trouwdag. Ons 
Doortje was geblesseerd 
geraakt maar ging toch 
mee om aan te moedi-
gen. Dus mocht de rest 
van Mixed 7 proberen 
een deuk te slaan in de 
reputatie van Phoenix 5. 
Phoenix is namelijk de on-
betwistbare koploper van 
de poule.
Nadat Jan en Annie de 
eerste set in het GD knap 
veroverden met 19-21 (na 
19-13 achterstand)  wist 
Phoenix  de overige sets 
te winnen en zodoende 
Jan en Annie op de knieën 
te krijgen.
Mixed stond met 0-1 ach-
ter maar dat zou binnen 
10 minuten totaal veran-
deren.
Met de stand 2-5 ston-
den Angela en Jowan 
voor in hun GD. Het leek 
voorspoedig te gaan toen 
Angela bij de eerste se-
rieuze stap die ze moest 
zetten een steek voelde 
in haar kuit en direct wist 
dat de set was afgelopen. 
Was het een zweepslag? 
Voor Mixed bleek het in 
ieder geval de nekslag. 
Niet alleen de set moest 
worden opgegeven maar 
de overige twee partijen 
van Angela had Phoenix 
ook meteen in de pocket. 
Na 3 sets en een bietje 
stond Phoenix al met 4-0 
voor. Wat bleef er dan nog 
over?

14-1-2009  Phoenix 5 – Mixed 7

Twee herenenkels, een 
damesenkel en het heren-
dubbel.
Jan speelde een fantas-
tisch enkelspel. De sets 
werden twee keer slechts 
nipt afgegeven.
Dat was jammer want het 
eerste punt voor Mixed zat 
er bijna in. 
Met nog 3 wedstrijden te 
gaan moest er toch wel 
ergens een puntje gehaald 
kunnen worden?
Daarna deed Jowan een 
gooi naar succes. Een 
spannende wedstrijd was 
het gevolg want de twee 
heren waren erg gewaagd 
aan elkaar. Na verlenging 
in de 2e set (23-21) gaf Jo-
wan zijn voorsprong weg 
en moest de beslissing in 
de 3e set volgen.
Met een paar korte hand-
gebaren/tips wist Theo de 
Jong vanaf de tribune zijn 
pupil op het goede spoor te 
krijgen. Eindelijk had Mixed 
7 het eerste puntje van de 
dag bij elkaar gesprokkeld.
Annie constateerde in haar 
damesenkel dat de tegen-
standster steeds beter ging  
anticiperen op haar taktiek 
en zag de winst wegglip-
pen.
Om met de dubbel te ein-
digen; Jan en Jowan ble-
ven continue in het spoor 
van de heren van Phoenix. 
Maar wat gebeurt er wan-
neer je in het spoor van een 
ander blijft? Juist ja, dan lig 
je achter op de spoorma-
ker. De heren hadden het 

gevoel dat een overwin-
ning er in zat, hij kwam er 
helaas niet uit.
7-1 verlies was door de 
verschillende tegenslagen 
toch niet zo dramatisch als 
het lijkt.
Phoenix is veruit de sterk-
ste in de poule en de kans 
op winst was vooraf al 
klein.
Het werd pas echt ernstig 
toen de gemengde hap-
jes behoorlijk donkerbruin 
werden geserveerd en 
zorgden voor maagstoor-
nissen. Er mag van alles 
op de baan gebeuren maar 
niet met de vette hap.

21-1-2009
Mixed 7 – Gemert 5

Angela die geblesseerd 
raakte tegen Phoenix wilde 
er wel graag bij zijn tegen 
Gemert. Als supporter en 
teller heeft ze haar vrijwil-
lige taken dan ook uitste-
kend vervuld.
Door de blessure van 
Angela was Dora ge-
noodzaakt om haar eigen 
genezing te versnellen. 
Gebedsgenezeressen en 
mysterieuze kruidendran-
ken  deden Dora haar bles-
sure vergeten zodat ze op-
timaal aan de wedstrijden 
kon beginnen.
Het waren Jan en Annie 
die de tegenstanders als 
eerste mochten testen op 
sterkte.
Na het testen stond er 1-0 
voor Mixed op het score-
bord, dus dat liep al lekker.
In het 2e GD was het dan 
de beurt aan Dora (en Jo

door Jowan Iven

wan). De kruidendranken 
misten hun uitwerking niet 
en Dora fladderde aan het 
net als nooit tevoren. 2-0 
voor Mixed.
Wat volgde was een van 
de merkwaardigste wed-
strijden uit de geschiede-
nis van Mixed 7.
Annie speelde een da-
mesenkel tegen Annie, al 
heette ze werkelijk Riet.
Maar de spelstijl die we al-
lemaal zo kennen van An-
nie was gekopieerd door 
Riet en zij sloeg terug met 
Annies eigen wapen; on-
gekend scherpe drops.
Soms wisten we niet meer 
wie nu de echte Annie was. 
Helemaal verdwaast op de 
supportersbank zagen we 
de ene Annie verliezen 
van de andere. Pas toen 
de score op het formulier 
was ingevuld wisten we 
dat het onze Annie was 
die de partij af had moeten 
geven.
Dan maar snel door naar 
het herendubbel.
Om Gemert op een dwaal-
spoor te zetten vertelden 
we terloops dat Jan ons 
geheime wapen was. 
Daarmee willen we Gert 
niet tekort doen maar 
soms moet je wat verzin-
nen om de tegenstander 
uit het veld te slaan.
Er was een verlenging in 
de 3e set voor nodig om 
een beslissing te forceren.
Op deze cruciale punten 
in de wedstrijd kan het 
handig zijn dat we de te-
genstander vooraf op een 
dwaalspoor hebben gezet. 
De taktiek pakte goed uit 
en met 22-20 wisten onze 

heren te winnen.
Dora was inmiddels zo 
herboren dat ze tijdens het 
DD liever een enkelspel 
speelde. Om dat te force-
ren sloeg ze Annie keihard 
tegen het hoofd. Onver-
schrokken nam Annie de 
schade op en speelde de 
wedstrijd heel koeltjes uit 
(as usual).
Net als de heren hadden ze 
er 22-20 voor nodig in de 
derde set om als winnaars 
van de baan te stappen.
Twee driesetters met ver-
lenging zaten er op toen 
Jowan aan zijn enkelspel 
begon.
De 5-0 achterstand be-
gon Gemert te vervelen 
en ze haalden een truukje 
uit. In de shuttle stopten 
ze springbonen die alleen 
maar werkten als Jowan de 
shuttle sloeg.
De laatste set ging gelijk 
op en het was zeker geen 
fraai spel om naar te kijken. 
Wel zenuwslopend, want 
met 29-29 mocht de heer 
van Gemert de allerlaatste 
service van de wedstrijd 

opslaan. Beide heren ver-
loren steeds punten op 
hun eigen opslag dus sta-
tistisch bekeken zou Jo-
wan de wedstrijd gaan win-
nen…………………En dat 
deed hij ook.
Gert had al dat drama al-
lemaal niet nodig en ver-
sloeg zijn tegenstander 
gewoon met grote cijfers. 
Dat maakte dat Dora de 
laatste was die nog punten 
kon pakken.
Kruidendranken en gebe-
den helpen niet eeuwig. 
Deze keer waren ze 20 mi-
nuten te vroeg uitgewerkt.  
6-2 was een aardige uit-
slag tegen een sportieve 
tegenstander. Met de winst 
in de bol ging Mixed 7 naar 
de kantine waar het naast 
een zeer teneergeslagen 
Mixed 9 kwam te zitten.
Die hadden net 8 punten 
weggegeven en dat zorgde 
voor een dof vlekje op de 
glans van de overwinning 
van Mixed 7.

Achter het net: Dora Pol-
man in haar single tegen 
Laura Meulendijks
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Topklasse S W G V P Tweede kl. S W G V P
Con Brio 1 10 10 0 0 20 BCV 4 8 8 0 0 16
Gemert 1 10 9 0 1 18 Con Brio 6 7 5 0 2 10
Mixed 1 10 5 2 3 12 Gemert 4 7 3 1 3 7
Mierlo 1 10 4 2 4 10 Hanevoet 4 7 2 2 3 6
Con Brio 2 10 4 1 5 9 Mixed 6 7 2 1 4 5
Eindhoven 1 9 2 2 5 6 Ganzeveer 3 8 1 2 5 4
Con Brio 3 9 2 1 6 5 Sm.Bruang 2 6 0 2 4 2
BCV 1 10 2 1 7 5
Phoenix 1 10 0 3 7 3 Derde kl.

Phoenix 5 8 8 0 0 16
Hoofdklasse De Raap 2 8 6 1 1 13
BBC 1 8 6 2 0 14 Mixed 7 9 4 2 3 10
Brabantia 2 8 3 3 2 9 Gemert 5 9 2 5 2 9
Mixed 2 8 1 7 0 9 Rijtven 1 9 2 3 4 7
Brabantia 1 8 3 3 2 9 Brabantia 5 9 3 0 6 6
BCV 2 8 2 3 3 7 Ganzeveer 5 9 1 3 5 5
Gemert 2 8 2 2 4 6 BC ‘85 2 9 1 2 6 4
Mixed 3 8 1 4 3 6
Eindhoven 2 8 1 2 5 4 Derde kl.

Gemert 6 7 5 1 1 11
Eerste kl. Sm. Bruang 3 6 4 2 0 10
Gemert 3 8 7 0 1 14 BCAB 4 7 5 0 2 10
Mixed 4 8 5 2 1 12 BC ‘85 1 7 4 1 2 9
Sm. Bruang 1 7 4 2 1 10 Mixed 8 7 3 0 4 6
BCAB 2 7 3 2 2 8 Ganzeveer 7 7 1 0 6 2
Hanevoet 2 8 1 3 4 5 Never Down 2 7 0 0 7 0
Phoenix 4 8 1 1 6 3
Eindhoven 3 8 0 2 6 2 Vierde kl.

Mierlo 4 8 8 0 0 16
Tweede kl. Phoenix 6 7 5 1 1 11
Dommelen 1 8 8 0 0 16 Eindhoven 5 8 4 2 2 10
BBC 4 8 6 1 1 13 Gemert 8 8 4 0 4 8
Mixed 5 8 6 0 2 12 Mixed 9 8 3 1 4 7
BCAB 3 8 3 2 3 8 BC ‘85 4 7 1 0 6 2
Heiakker 1 8 2 2 4 6 Hanevoet 8 8 0 0 8 0
Con Brio 8 8 1 2 5 4
SRH 2 8 1 1 6 3
Hanevoet 5 8 1 0 7 2

Standenlijst seniorencompetitie

Zondag 8 februari 2009 worden de HBB-Kampioenschappen voor senio-
ren georganiseerd in de Citysporthal te Helmond.

Er wordt gespeeld om de HBB-kampioenen in het HD, DD, HE en DE in 
de klassen A, B, C en D.

UTRECHT – BEEK EN 
DONK – HELMOND  Zoals 
U zit speelt deze competi-
tiewedstrijd zich niet alleen 
in de cityhal af. Het begon 
’s middags bij het feit dat 
Harrie telefonisch bij het 
thuisfront bekend maakte 
dat hij die zelfde avond 
naar huis zou komen voor 
deze wedstrijd en voor die 
tijd graag van de maaltijd 
gebruik zou maken. Nu 
mocht het toeval dat zijn 
ouders deze tijd hadden 
uitgezocht voor een wel-
verdiende werkvakantie 
richting Ghana (voor de 
details van deze vakantie 
zie: http://www.vrienden-
vanghana.nl) en broerlief 
dus alleen thuis was. 
Ook mocht het toeval dat 
koken nou niet direct zijn 
hobby is, waardoor hij dus 
heel slim iemand anders 
bereid had gevonden te 
eten. 
Harrie merkte tijdens het 
telefoongesprek op dat dit 
helemaal geen probleem 
was, dat hij deze persoon 
dan gewoon even moest 
inseinen dat er 3 i.p.v. 2 
personen de maaltijd zou-
den gebruiken. Na nog 
diverse smsjes te hebben 
ontvangen van broerlief 
over het feit dat Harrie 
toch maar ergens anders 
de maaltijd moest gebrui-
ken, zat hij toch om half 7 

thuis aan tafel. Hier kwam 
de spreekwoordelijke aap-
uit-de-mouw, want hij bleek 
een bevriende, toevallig 
ook badmintonnende, klas-
genote zover te hebben ge-
kregen zijn avondmaaltijd 
te verzorgen. En blijkbaar 
was hen relatie van dien 
aard, dat broerlief daar lie-
ver geen derde personen 
bij aan tafel heeft zitten… 
Charlotte, toch bedankt, de 
spaghetti was erg lekker! 
Tijdens de maaltijd bleek 
dat onze kok van die avond 
ook naar dezelfde sporthal 
moest voor een competi-
tiewedstrijd en dat broer-
lief haar, als dank voor het 
eten, naar toe zou brengen. 
Om mijn chauffeur niet on-
nodig tot halverwege Boer-
donk te laten rijden, werd 
er naarstig geprobeerd om 
deze nog te contacten en 
van het aangepaste ver-
voersschema op de hoogte 
te brengen. Toen ook dit ge-
lukt was, kon vervolg wor-
den met het aspect voor het 
inpakken van de tas. Een 
nieuwe grip aanbrengen op 
Harries racket. Dit had hij 
voorheen nog niet vaak ge-
daan en na 3x proefdraaien 
dacht hij klaar te zijn voor 
de definitieve poging (twee 
weken later, na de wed-
strijd tegen Mixed 2, bleek 
dit iets minder definitief te 
zijn, doordat Harrie toen tot 

de conclusie kwam dat hij 
de grip verkeerd om had 
geplaatst…). Al met al een 
hoop consternatie, maar 
de rest van de voorberei-
ding (tas inpakken en naar 
de sporthal verplaatsten) 
verliepen zonder verdere 
noemenswaardigheden.

De opstelling voor deze 
avond bestond uit de he-
ren: Andrew, Harrie en 
Geert als teller, vanwege 
zijn nog te zwakke enkel 
(Arne had te kampen met 
een jet-lag als gevolg van 
zijn reis naar de USA) en 
de dames Marloes en El-
len (Marlie was geveld 
door ziekte). De enige dub-
bels die nog wat te raden 
overlieten zijn de mixed-
dubbels, en daar werd ge-
kozen voor de dubbels: 
“Andrew en Ellen” en “Har-
rie en Marloes”. Helaas 
weet ik op het moment van 
schrijven niet meer wie 
welke wedstrijd precies 

Mixed 3 – BCV 2
door Harrie v d Vegt

Harrie v d Vegt, Mixed 3
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De Bondsvergadering heeft afgelopen zaterdag 
tijdens de vergadering in Almere het topsportplan 
2009-2012 unaniem aanvaard. Er werden pittige 
discussies gevoerd over het beleid. Afgesproken is 
dat er een grondig plan met financiële onderbouwing 
wordt gepresenteerd over de breedtesport, analoog 
aan het Topsportplan.

LEDENAANTAL
De NBB heeft de ambitie om de komende jaren door 
te groeien naar 85.000 leden. De bond had eind 2008 
ongeveer 60.000 leden. Na een jarenlange daling was 
er vorig jaar sprake van een lichte groei. Dit gebeurde 
mede dankzij de aansluiting van de Recreatieve
Badmintonbond Breda (RBB) bij de NBB. Bondsvoor-
zitter Rob Ridder maakte opnieuw duidelijk dat het de 
ambitie van het bondsbestuur is om van de NBB een 
organisatie te maken, die open staat voor alle badmin-
tonners in Nederland. Tijdens de Bondsvergadering was 
RBBvoorzitter Hans Emmerik aanwezig als aandachtig 
toehoorder.

Bron: Clear nr 20 NBB

gewonnen heeft, dus heb 
ik het alleen maar over 
mijn wedstrijden. Marloes 
en ik verloren helaas onze 
mix door een gebrek aan 
samenwerking toch nog 
wel redelijk ruim. Andrew 
en ik verloren onze heren-
dubbel doordat we te laat 
gingen badmintonnen. Al-
leen bij mijn single had ik 
dus nog de mogelijkheid 
om voor mezelf een goed 
gevoel aan de avond over 
te houden. De eerste set 
begon goed, alleen wist 
mijn tegenstander op het 
eind weer terug te komen. 
Gelukkig sloeg ik op 19-19 
een drop heel ver uit, maar 
viel hij via de netrand bo-
ven op de lijn. Het zo ca-
deau gekregen setpunt 
kon ik niet laten liggen en 
de eerste set was voor mij. 
Over de tweede set wil ik 
verder niet teveel uitwei-
den, maar gelukkig was 
mijn tegenstander te moe 
voor een derde set, dus 
die wist ik weer binnen te 
halen. Tijdens deze drie 
wedstrijden van mij, had-
den mijn teamgenoten nog 
ergens 3 wedstrijden we-
ten te winnen, waardoor 
we met een 4-4 stand naar 
de kantine / naar huis gin-
gen. Het was weer een 
mooie gezellige avond.

RBB naar NBB
Gem.dubb. Da/he-dubb Enkelsp. totaal

Dames S W % S W % S W % S W %
Yvonne Lahaije 7 6 85,7 5 4 80,0 7 6 85,7 19 16 84,2
Marieke v Berlo 3 2 66,7 6 5 83,3 6 4 66,7 15 11 73,3
Sabitri Heesakkers 7 6 85,7 7 5 71,4 7 4 57,1 21 15 71,4
Inge vGriensven 5 2 40,0 1 0 0,0 6 5 83,3 12 7 58,3
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 50,0 5 3 60,0 5 3 60,0 14 8 57,1
Dora Polman 5 4 80,0 7 4 57,1 4 1 25,0 16 9 56,3
Tine van Lieshout 6 4 66,7 7 4 57,1 6 2 33,3 19 10 52,6
Mascha Hoeks 3 1 33,3 7 3 42,9 5 3 60,0 15 7 46,7

Heren S W % S W % S W % S W %
Jan de Jong 4 3 75,0 5 4 80,0 6 5 83,3 15 12 80,0
Martijn v Oeffel 4 4 100 4 2 50,0 4 3 75,0 12 9 75,0
Gert Lahaije 7 5 71,4 5 4 80,0 7 5 71,4 19 14 73,7
Tom de Jong 5 4 80,0 5 3 60,0 5 4 80,0 15 11 73,3
Remy Wieland 6 5 83,3 7 5 71,4 5 3 60,0 18 13 72,2
Theo de Jong 7 5 71,4 6 5 83,3 1 0 0,0 14 10 71,4
Stan v d Heijden 1 0 0,0 10 7 70,0 10 7 70,0 21 14 66,7
René Schepers 9 7 77,8 1 1 100 9 4 44,4 19 12 63,2
Ad Breijnaerts 2 1 50,0 5 2 40,0 5 4 80,0 12 7 58,3
Toon Boetzkes 6 4 66,7 5 2 40,0 1 1 100 12 7 58,3

Totaal Mixed 5 28 22 79% 28 22 79% 28 19 68% 84 63 75%
Totaal: Mixed 4 28 18 64% 28 18 64% 28 19 68% 84 55 65%
Totaal: Mixed 1 36 16 44% 36 22 61% 36 23 64% 108 61 56%
Totaal Mixed 7 36 18 50% 36 18 50% 36 19 53% 108 55 51%
Totaal Mixed 9 28 16 57% 28 14 50% 28 11 39% 84 41 49%
Totaal: Mixed 2 24 8 33% 24 10 42% 24 16 66% 72 34 47%
Totaal Mixed 8 28 12 43% 28 16 7% 28 8 29% 84 36 43%
Totaal: Mixed 3 32 4 13% 32 16 50% 32 15 47% 96 35 36%

Gemiddelde score per team: 
gemengddubbel  - dames/herendub. - enkelspel -         totaalscore:

Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009
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Lichamelijke oefeningen
Dekkers is zelf niet zo voor de sport, toch schreef hij er 
een lijvig boek over. Zijn zienswijze en de humoristische 
manier van schrijven, is te mooi om het boek weer in de 
kast te zetten. Vandaar dat ik enkele leuke (sport)citaten 
verzamelt heb.                                                    Rien

9

Gemiddel  gaat er jaarlijks 
duizend kilo eten in uw 
lichaam om. Om niet aan 
te komen of af te vallen 
moet daarvan precies 
evenveel tot je lichaam 
worden verbouwd als er 
wordt afgebroken. Een 
foutje van 25 gram per 
dag en je komt in een jaar 
tijd al negen kilo aan. 
Probeer je die er af te 
gymnastieken, dan raakt 
de instelling van je her-

senaanhangsel nog verder 
uit balans,. Het lichaam 
gaat nu nog zuiniger met 
de vetvoorraad om, de 
lichaamstemperatuur 
wordt nog een graadje 
lager gezet, de weerzin 
tegen beweging neemt 
alleen maar toe. Wat op 
zichzelf een geringe op-
gave lijkt – gewicht van 
een brief per dag afvallen -
, loopt uit op een titanen-
strijd tegen je eigen genen. 

Dat win je nooit. Die ge-
nen hakken al miljoenen 
jaren met dat bijltje. Je 
leven lang lijnen zonder 
talent voor dunte is zoiets 
als levenslang pianoles 
voor iemand zonder aan-
leg voor muziek; een mar-
teling voor jezelf – en voor 
je omgeving. Een strijd 
zonder genade.

         
 

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. 

In de vorige Minimiks stond nog dat BC Mixed zeven 
teams had die in hun klasse koploper waren. Nu twee 
maanden later heeft BC Mixed nog maar vier kans-
hebbers voor een titel.

Jeugdcompetitie

Van zeven naar vier koplopers!

Het was Phoenix 1, dat 
Mixed 1 een onverwachte 
nederlaag bezorgde, dat 
na zes overwinningen op 
rij. Marije Daems, toch een 
sterke dame, was er niet 
bij, zij zit met een gebroken 
pols, maar verwacht dit sei-
zoen nog wel te spelen.
Mixed bleef goed bij in de 
dubbels. Jaimy won als 
enige zijn single, maar er 
stond wel een 5-3 neder-
laag op het wedstrijdfor-
mulier. Tegen BBC 1 had 

Mixed 3 en Mixed 10 heb-
ben de beste papieren. Als 
alles goed gaat is Mixed 10 
kampioen op 8 maart en 
Mixed 3 zal moeten wach-
ten tot 5 april. Ook Mixed 
4 is koploper in zijn klasse, 
maar Con Brio heeft even-
veel punten en op 5 april 
spelen die teams tegen 
elkaar. De winnaar is kam-
pioen van de D-klasse. 
Ook Mixed 5 heeft alles in 
eigen hand, maar dat team 
wacht nog een erg zwaar 

programma. Hun laatste 
wedstrijd, op 19 april is de 
belangrijkste, Mixed 5 kan 
kampioen worden op 19 
april.
Theoretische kansen zijn er 
ook voor Mixed 7, zij moe-
ten op 17 mei winnen van 
BCAB om zich kampioen te 
mogen noemen van de F-
klasse. Mixed 1 en Mixed 
11 staan op de tweede 
plaats in hun afdeling en 
hun kansen op een titel zijn 
minder geworden. 

Mixed 2 klimt naar middenmoot

Wordt Mixed 1 nog kampioen?
Mixed een 3-1 voorsprong 
na de dubbels, alleen Tim 
en Jaimy verloren het he-
rendubbel en dat was hun 
nog niet overkomen. Dat 
kostte Jaimy ook zijn 100% 
score.
Het was een spannende 
wedstrijd, met veel drie-
setters. BBC liet zich niet 
zo maar verslaan, maar 
moest toestaan dat Wouter 
en Tim hun singles wisten 
te winnen. Mixed won nipt 

met 5-3.
Het kampioenschap is nu 
ver weg, alles moet ge-
wonnen worden, zeker 
de return tegen Phoenix, 
maar er moeten nog vier 
wedstrijden gespeeld wor-
den.
Van Mixed 2 werd, in de B-
klasse, erg veel verwacht.
H Mixed 3 op schema voor 
de titel.
Ook al liet Mixed 3 een 
steekje vallen door gelijk 
te spelen tegen concurrent 
Heden1, het team heeft 
nog altijd een voorsprong 

Kim Steegs uit Mixed 5
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Mixed 3 op schema 
voor de titel.
Ook al liet Mixed 3 een 
steekje vallen door gelijk 
te spelen tegen concurrent 
Heden1, het team heeft 
nog altijd een voorsprong 
van drie punten. In deze 
afdeling speelt elk team 
drie keer tegen elkaar 
en Mixed 3 heeft elke te-
genstander nog één keer 
te goed. Uitgezonderd 
Boemerang dat te zwak 
is voor de C-klasse, is er 
weinig verschil in sterkte 
tussen de teams. Zo ver-
loor Mixed van BSC 1, een 
team dat op de voorlaatste 
plaats staat. 
Op 8 maart staat de derde 
wedstrijd tegen BSC op 
het programma, vooral 
winst bij de singles is dan 
erg belangrijk, daar liet 
Mixed  3 het vorige keer 
wat liggen. 
Wint Mixed 3 beide partij-
en op 8 maart, dan kan het 
team kampioen worden op 
5 april, dan zijn Boeme-
rang en Ganzeveer de te-
genstanders. Een keer 8-0 
en drie keer 7-1 waren de 
eerste uitslagen, dat zou 
dus geen probleem moe-
ten zijn. De wedstrijd van 
17 mei, tegen Helden is 
dan niet meer van belang.  

Mixed 4 titelkandidaat 
in D-klasse.
De standenlijst in de D-
klasse verandert nog al 
eens. Eerst kreeg Con Brio 

een extra punt, doordat hun 
tegenstander in overtreding 
was (BSC 2) , Con Brio pas-
seerde Mixed 4 op de rang-
lijst. Toen bleek dat BSC 
ook tegen Mixed dezelfde 
overtreding had gemaakt, 
waardoor een 4-4 stand 
werd veranderd in een 6-2 
overwinning en Mixed weer 
terug kwam op de bovenste 
plaats. Beide teams hebben 
19 punten en precies even-
veel gewonnen partijen.
Tegen BSC 2 werd op 
zondag 1 februari met 8-
0 gewonnen, maar Mixed 
4 had veel meer moeite 

met BCV 2, dat werd een 
nipte 5-3 overwinning. Op 
5 april de laatste wedstrijd-
dag voor Mixed 4, staat de 
ontmoeting tegen Con Brio 
op het programma. Zou het 
weer 4-4 worden dan heeft 
Mixed goede papieren 
want de laatste wedstrijd 
is tegen Brabantia en die 
wedstrijd is al eens met 8-0 
gewonnen. Con Brio mag 
dan tegen BSC 2 en dan 
weet je het nooit. Het wordt 
in elk geval een spannen-
de finale. 

Mixed 6 naar de vierde 
plaats in E-klasse
Ook Mixed 5 zit goed in de 
race om de titel.
Met nog vier wedstrijden 
te gaan en daarbij wel alle 
concurrenten heeft Mixed 
5 één punt voorsprong op 
Phoenix 3. SRH kan het 
Mixed 5 nog erg moeilijk 
maken, want dat is het eni-
ge team waarvan Mixed 5 
niet kon winnen. Het werd 
een 6-2 nederlaag, zij het 
dat Gijs Spierings niet 
meedeed, maar dat is nog 
geen garantie dat Mixed 
5 de return tegen SRH 
wel zal winnen.  Mixed 5 
mag nog vier wedstrijden 
spelen, het zullen zware 
wedstrijden worden, maar 
een kampioenschap is nog 
steeds mogelijk.
Ook het meidenteam van 
Jan van Hees handhaaft 
zich goed in de E-klasse, 
Dat team staat op een ge-
deelde vierde plaats. Op 

Lisa van Vijfeijken uit 
Mixed 6

januari werd het twee keer 
Con Brio – Mixed 6. Tegen 
Con Brio 5 werden de pun-
ten gedeeld, maar Mixed 4 
werd met 6-2 verslagen. 

Mixed 7 naar tweede 
plaats.
Na zes overwinningen en 
niet zo maar, maar met 7-
1 of 8-0, kwam men BCAB 
tegen en dat was de eerste 
tegenstander die meer dan 
gewone tegenstand bood.  
Dat kostte Mixed 7 de (ge-
deelde) eerste plaats, maar 
er is nog een return te spe-
len. Die wedstrijd staat als 
laatste wedstrijd van hun 
competitie, op zondag 17 
mei. De inzet is ongetwij-
feld het kampioenschap 
van de F-klasse, tenzij een 
van de beide teams al eer-
der een wedstrijd verliest, 
er staan nog zes wedstrij-
den op het programma en 
er kan dus nog van alles 
gebeuren. De kansen blij-
ven aanwezig. Voor Mixed 
8 zit er niet meer in dan 
een zesde plaats. Opval-
lend is wel dat Mixed 8 ook 
met 8-0 wint van Someren 
1 en Con Brio 7, dat zijn 
de teams die onder Mixed 
8 op de ranglijst staan. 
Ook Mixed 8 moet nog zes 
wedstrijden spelen, waar-
onder  Someren en Con 
Brio. Er zijn dus nog pun-
ten te halen.

Top 3 plaats voor 
Mixed 9.

Met Richard Staal als inval-
ler won Mixed 9 met 8-0 
van Dommelen, waartegen 
de eerste keer 4-4 werd ge-
haald en Helden werd met 
7-1 verslagen, ook beter 
dan de vorige 5-3 winst. 
Con Brio 8 en Bakel 1 zijn 
nog te sterk voor Mixed 9, 
dat wel steeds beter gaat 
spelen. Het zelfvertrouwen 
van het team is duidelijk 
toegenomen. De derde 
plaats voor Mixed 9 is zon-
der meer haalbaar en dat 
is een resultaat waaraan 
ze vooraf niet gedacht had-
den.

Grootste voorsprong 
voor Mixed 10.
De enige concurrent van 
Mixed 10 heeft zichzelf 
uitgeschakeld, gewoon 
door een paar keer niet te 
komen en dat levert een 
8-0 nederlaag op.  Ook de 
eerste ontmoeting tegen 
Raaijmeppers ging niet 
door omdat het team niet 
kwam opdagen.  Toen ze  
op 30 november, bij de re-
turnwedstrijd wel kwamen 
betekende dat meteen 
de eerste nederlaag voor  
Mixed 10. Toch staat Mixed 
nog vier punten boven 
Raaijmeppers en als Mixed 
op 8 maart twee keer met 
minimaal 6-2 wint, hebben 
ze 22 punten en 83 gewon-
nen sets. Raaijmeppers 
kan niet verder komen dan 
22 punten en maximaal 82 
gewonnen sets.  De tegen-
standers van Mixed 10 zijn 

Brabantia 3 en Ganzeveer 
3 en de eerste ontmoeting 
eindigde met twee keer 8-
0 voor Mixed 10. Dit team 
kan op 8 maart de eerste 
jeugdkampioen van dit sei-
zoen worden. 

Kan Mixed 12 voor een 
stunt zorgen? 
Toch tweede plaats voor 
Mixed 11. 
Op het wedstrijdformulier 
van Mixed 11 tegen Mierlo 
2 was als eindstand 5-3 in 
het voordeel van Mierlo 
ingevuld, terwijl het in wer-
kelijkheid 4-4 moest zijn. 
Op de een of andere ma-
nier is er 5-3 voor Mixed  
terecht gekomen op de 
standenlijst en dat is nu 
weer herstelt door de com-
petitieleiding. Helaas een 
punt minder voor Mixed 

Merle Briels uit Mixed 10
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nu een punt minder heeft 
dan koploper Brabantia 4. 
Helaas spelen deze teams 
niet meer tegen elkaar 
en de kans dat Brabantia 
nog een wedstrijd verliest 
is wel erg klein. Zij spelen 
nog tegen de twee laatste 
teams van de ranglijst, 
Ganzeveer 4 en Mixed 12. 
Het is erg onwaarschijnlijk, 
maar Mixed 12 kan voor 
een stunt zorgen door van 
Brabantia te winnen en zo-
doende Mixed 11 het kam-
pioenschap te bezorgen. 
Overigens Mixed 11 is een 
van de weinige teams van 
Mixed die nog geen wed-
strijd heeft verloren, zij 
speelde vier keer gelijk. 

Erg lange winterstop 
voor Mixed 13.
De pupillen speelden op  
7 december hun laatste 
wedstrijd, de volgende 
staat pas op 5 april op het 
programma, zij hebben 
dus wel een erg lange win-
terstop.  Ze moeten nog 
zes wedstrijden spelen en  
ook hun laatste competi-
tiedag is 17 mei. 

De eerste overwinning voor Mixed 12 is binnen, er werd 
met 6-2 gewonnen van Ganzeveer 4.
Staand, v.l.n.r.: Sjoerd van Erp, Belana Spaan, teambe-
geleidster Marian Spaan en Anke van Dijk. Zittend: Jessy 
Leenders, Savanna van Hees en  Iris v d Bogaard. 

A Gemert 1  Mixed 1 1-7
A Mixed 1  Phoenix 1 3-5
A BBC 1  Mixed 1 3-5
B Raaijmepp. 1  Mixed 2 7-1
B Mixed 2  Con Brio 1 3-5
B Con Brio 2  Mixed 2 7-1
B Mixed 2  Phoenix 2 7-1
C Mixed 3  Ganzeveer 1 7-1
C Helden 1  Mixed 3 4-4
D Mixed 4  Con Brio 3 4-4
D Helden 2  Mixed 4 1-7
D Mixed 4  BCV’73 2 5-3
D BSC 2  Mixed 4 0-8
E Con Brio 4  Mixed 5 2-6
E Mixed 6  Con Brio 5 4-4
E Mixed 6  Con Brio 4 6-2
E Mierlo 1  Mixed 5 4-4
G Mixed 9  Dommelen 1 8-0
G Mixed 9  Helden 3 7-1
H BCV’73 3  Mixed 10 0-8
H BCAB 2  Mixed 10 2-6
I Mixed 11  Brabantia 4 4-4
I MPC 1  Mixed 12 6-2
I Mixed 12  Brabantia 4 2-6
I Ganzeveer 4  Mixed 11 0-8
I Mixed 12  Mierlo 2 4-4
I Ganzeveer 4  Mixed 12 2-6U

its
la
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n 
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Jeroen Staal 8 8 100 8 8 100 8 8 100 24 24 100

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

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 6 5 83,3 13 11 84,6

Fabian Briels 8 6 75 8 8 100 8 6 75 24 20 83,3

Tim Lahaije 6 4 66,7 8 6 75 5 5 100 19 15 78,9

Koen Breijnaerts 10 8 80 10 9 90 10 6 60 30 23 76,7

Meisjes 
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

Inge v Lieshout 6 6 100 4 3 75 6 5 83,3 16 14 87,5

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

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
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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

Ondanks dat onze jeugd 
het vorig jaar niet helemaal 
eens was met de toer-
nooileiding, ging er op 29 
december weer een grote 
groep spelers en speel-
sters richting Brouwhuis 
om mee te doen aan het 
toch wel gezellige “Oliebol-
lentoernooi”.

Nieuw dit jaar was de deel-
name van een NBB vereni-
ging, Geldrop, met net een 
paar spelers  meer dan BC 
Mixed en maar twee min-
der dan de organiserende  
vereniging Phoenix. Ook 
BC Bakel en BC Con Brio 
waren goed vertegenwoor-
digd., verder een kleine 
afvaardiging van BC de 
Ganzeveer. 

Helaas geen belangstel-
ling  uit de hoek Aalst, Val-
kenswaard en Dommelen. 

Toch was het toernooi met 
146 inschrijvingen, hoewel 

duidelijk minder dan in 
de jaren 2004 en 2005, 
redelijk bezet.  Vooral 
de B- en C-klasse zijn 
goed bezet, maar de 
heren in de A-klasse 
laten het afweten. 
De spelers van Mixed 
deden het goed,  to-
taal 18 prijzen werden 
er mee naar Beek en 
Donk genomen en bij 
de wisselbeker stond 
Mixed op de derde 
plaats, met slechts vijf 
punten verschil met de 

winnaar van dit toernooi, 
BC Con Brio. 

werd georganiseerd door HBC Phoenix, op maandag 29 
december 2008, in de Vekasporhal  in Brouwhuis/Helmond. 

Het “oliebollentoernooi”

Resultaten Mixed jeugd:
1e GD-A   Jaimy Stofberg    /  Marije Daems 
2e HD-A    Tim Lahaije   /  Jaimy Stofberg  
3e DD-A   Ilse Lahaije   /  Karlijn Lahaije  
3e GD-C   Bas van Lieshout   /  Tessa Spierings  
4e GD-C   Stan van Rixtel   /  Anke van Dijk  
3e HD-C   Bas Fransen    /  Bas van Lieshout  
2e DD-C  Tessa Spierings   /  Merle Briels  
1e GD-P   Nol Spierings   /  Lieke Fransen  
2e HD-P   Nol Spierings    /  Sjoerd van Erp  

Wisseltrofee
1e Con Brio 202 
2e Geldrop 119
3e Mixed 117

Bas v Lieshout, met Bas 
Fransen  derde in het 
HDC.

Marije Daems, met Jaimy 
Stofberg winnaar van het 
GDA. Helaas is Marije 
door een polsblessure 
even uitgeschakeld. 
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De vierde (en vijf-
de!) sudoku. 
Deze keer twee gemak-
kelijke sudoku’s 

De bedoeling is dat in 
elk vakje de cijfers 1 t/m 
6 worden geplaatst, zo-
danig dat elke horizon-
tale en vertikale rij ook 
de cijfers 1 t/m 6 bevat. 
De oplossing plaatsen 
we in de volgende Mini-
miks. 
Veel succes. 

2 3 4
3 2
2 1 4

3 1

2 3 4
2 3
4 3 1

4 1

DOOLHOF
Hoe komt het lieveheersbeestje uit de kooi?

+ JE  MA = V

-P

Wat staat hier?

+C +T

uitgang

Het jeugdprogramma  van maart

Jeugdcompetitie
8 maart A 9.30 1 BCV 1  Mixed 1
8 maart C 9.30 6 BSC 1  Mixed 3
8 maart C 11.15 12 Mixed 3  Brabantia 1
8 maart H 9.30 15 Ganzeveer 3  Mixed 10
8 maart H 11.15 14 Mixed 10  Brabantia 3

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 15 februari 2009. 
Het BCV/Dommelen jeugdtoernooi

Zondag 8 maart:
Het BC Someren jeugdtoernooi

Zondag 7 februari
Het BC Gemert 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” 
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Nieuwe “Mixed”shirts, voor jeugd 
en senioren, 
€ 10,-- per stuk, bij Inge van 
Griensven, op de vrijdagavond!

Het was juni 2002 toen deze foto is 
gemaakt, duidelijk te zien, tijdens een 
kampweekend.   (Ommel)   
Voor wie ze niet (meer) kent:  Koen, Ta-
mara, Loes, Maike, Carlijn en Anniek. 

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

Oplossing sudoku uit december

Oplossing rebus:

Fluitje van een cent

Carnaval
Jeugdcarnaval bij Mixed

Op 20 februari gaat Mixed 
weer een leuke carnavals-
avond organiseren voor de 
jeugdleden. Net als vorig 
jaar zal er voor muziek wor-
den gezorgd in de zaal en 
worden alle jeugdleden in 
hun mooiste en gekste car-
navalskostuum verwacht. Er 
worden diverse spelletjes 
gedaan en natuurlijk ook 
gebadmintond.

Maar bovenal zal het een 
leuke avond gaan worden.

Kunnen we jullie verwach-
ten?

Even lachen

Loopt een Belg door New 
York omhoog te kijken 
naar alle hoge gebouwen. 
Vraagt hij aan een New 
Yorker: “Wat zijn dat voor 
gebouwen?” Waarop de 
New Yorker vol trots zegt 
“dat zijn wolkenkrabbers”. 
De Belg denkt even na en 
zegt dan “oh, zet ze eens 
aan dan”. 

Een Belg en een Hollan-
der zitten in een cafe. Zegt 
de Nederlander tegen de 
Belg. “Weet je wat BELG 
betekend?” De Nederlan-
der zegt: “Ben Erg Lomp 
Geboren,” waarop de Belg 
antwoord: “Nederlanders 
hebben op hun auto NL 
Nog Lomper.”

Wat moet je doen als een 
Belg een handgranaat naar 
je toe gooit?
Haal het pinnetje eruit en 
terug gooien. 

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

Er komt een Belg bij een 
paardenverhuurbedrijf.
“Goedemorgen,” zegt de 

Belg, “ik wil graag een 
paard huren?”
Zegt de verhuurder: “Hoe 
lang?”
Zegt de Belg: “Voor acht 
personen.”

De goede fee mocht de 
prijzen uitrijken aan de Ne-
derlander, de Fransman 
en de Belg. Ze legt uit: “Je 
neemt een aanloop op de 
duikplank, roept wat je in 
het zwembad wilt hebben 
en hup, je duikt er in!” 
De Nederlander neemt een 
aanloop en roept: “Bier!”, 
en hij duikt zo in het zwem-
bad vol bier!.
De Fransman roept: “Wijn!”, 
en duikt zo in een zwem-
bad vol Cote de Roussillon. 
De Belg neemt zijn aan-
loop, struikelt half en roept: 
“Shit!”

Een Belg stapt boos de win-
kel binnen, waar hij de vo-
rige week een kettingzaag 
heeft gekocht. “Mooie ket-
tingzaag...!” zegt hij boos, 
“ik heb er het hele week-
end over gedaan, om een 
boom om te zagen!”. “Nou” 
zegt de verkoper “laten we 
eens kijken”. 
Hij start de kettingzaag met 
een ruk aan het touwtje, 
waarop de Belg hem aan-
kijkt, en roept: 
“Wat doe je nou...!?!??”

De Belgen gaan hun eer-

ste raket lanceren. “En,” 
vraagt een verslaggever, 
“waar gaat de reis naar 
toe?” 
“Awel”, zegt de Belg, “wij 
gaan naar de zon.” “Naar 
de zon?” vraagt de re-
porter, “Maar daar is het 
toch veel te heet? Bent 
u niet bang dat de raket 
zal smelten?” “Wat denkt 
gij?,” antwoordt de Belg, 
“Wij zijn niet gek, hoor. We 
gaan natuurlijk ‘s nachts!”

Ik kom op straat een Belg 
tegen met een varken aan 
een touw. Ik vraag:” Heb je 
die gewonnen met de bin-
go”. Ja zegt het varken!

Elsje ging voor het eerst 
naar groep drie op de la-
gere school. Daar leer je 
lezen en schrijven. Het 
echte werk dus. Na de 
eerste dag op school komt 
papa ook thuis van het 
werk en vraagt aan Elsje 
wat ze al geleerd heeft. 
“Nou,” zegt Elsje, “ik heb 
al leren schrijven”. “En wat 
heb je dan geschreven?”, 
vraagt papa. “Dat weet ik 
nog niet, want ik leer mor-
gen pas lezen”.

Vraagt de juf: “Jantje, heeft 
je vader je nu alweer ge-
holpen met je huiswerk?” 
Zegt Jantje: “Nee hoor Juf, 
deze keer heeft hij het he-
lemaal alleen gemaakt!”


