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Verschijnt zeven keer per jaar. Oplage: 105 stuks.
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Ledenbestand

Colofon

Van de redactie...
Jongens

35

32

67

Mini’s
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4

7

Heren

Jeugd

Dames

Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

Meisjes

Bestuur BC Mixed

Totaal

Senioren

36

44

99

Nsl

12

7

20

3

3

Ereleden

Osl
1

5

6

Totaal:

49

59

38

36

182

Katja van der Vorst

Senioren:

Comp. Leider Senioren:
Ruud Fransen
Tel: 06-37311766
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugd:

Pedro Gaans

Comp. Leider Jeugd:
jeugdzaken@
bcmixed.nl
Jeugdcommissie:
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Niemand

Agenda

Badmintonclub Mixed,
opgericht 11jan.1961
Aangesloten bij de
Helmondse Badminton
Bond
KvK nr.: 40239324
Rekeningnummer:
10 14 25 597
Sporthal D’n Ekker,
Muzenlaan 2a
5741 NS, Beek en Donk
Tel: 0492-466263
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24 februari: Carnavals training bij de jeugd
18 februari: Kaderavond
5 maart: Miecon toernooi
12 maart: HBB senioren kampioenschappen
17 maart: Vriendjes en vriendinnetjes avond
1 april: Feestavond senioren
21-22-23 april: Jeugdkamp
14 juli: afsluiting seizoen

Noteer deze data in je agenda!
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Redactie
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
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Van jullie voorzitter
“Elegant verliezen, kan een enorme winst zijn”
Het nieuwe jaar is goed begonnen voor BC Mixed. In een superdrukke januari-maand is er al weer veel georganiseerd. Te beginnen met de nieuwjaarsreceptie. Ruim 50 leden hieven het glas
nadat ik een kort woordje mocht spreken. De activiteitencommissie heeft zichzelf weer overtroffen met een overheerlijk koud en
warm buffet en natuurlijk de goede zorgen. Onze dank gaat ook
uit naar Hans van Gend die een groot deel van de kosten voor
deze activiteit voor zijn rekening heeft genomen. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Van verliezers was die avond geen sprake.
Geheel belangeloos en op eigen wijze organiseert Ad Beekmans inmiddels voor het
derde jaar de rik- en jokeravond. Deze keer was er trouwens ook de mogelijkheid om
andere spellen te spelen. Hier werd links en rechts wel verloren en gewonnen, maar
de gezelligheid stond voorop. Ook de culinaire omlijsting (in de vorm van chips en
dergelijke) was die avond dik in orde.
Een avond later stonden we in een omgebouwde sporthal d’n Ekker gespannen te
wachten op de uitslag van Kwizut 2016. Enkele van onze vrienden van Mixed (Bart,
Joyce, Roel en Jeske (ik hoop dat ik niemand vergeet)) en natuurlijk onze Toon en
Annie hielpen mee met de organisatie. En heel veel Mixed-leden waren aanwezig om
de uitslag van hun ploeg te horen. Naast team BC Mixed zijn er inmiddels meerdere
teams met Mixed-leden. Er werden wisselende successen geboekt, maar er werd
vooral gezellig gefeest en natuurlijk plannen gemaakt voor volgend jaar.

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 15-12-2016.

Aanwezig: Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; penning meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.20 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: •Subsidie verlening en vaststelling 2017
Gemeente Laarbeek. •Mail
NBBJ met aankondiging
van een voorspeeldag op
18 maart 2017. Uitgegaan:
•Mail van de CC en Festus
aan alle leden over trainingsopkomst en afmelden.
3.Notulen bestuursverga-

dering d.d. 15 november
2016
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
Niets.
5.Ledenbestand
•Aangemeld: Romy Habraken en Iris v/d Goor.
•Gestopt: Meike Iven, Sophie Janssen, Joy Bevers,
•Nieuw: Katja v/d Vorst,
Willem van Uden en Thijs
van Antwerpen.
6.Commissies

Afsluiter van de januari-maand is het BC Mixed Open Jeugdtoernooi. Voor de derde
keer op rij georganiseerd. En met 113 inschrijvingen en 381 wedstrijden op het programma een groots evenement. Als ik dit schrijf is het nog 4 dagen tot het toernooi.
De toernooicommissie heeft het programma al in elkaar zitten. De laatste voorbereidingen worden gedaan, de tellers zijn benaderd, de bekers geregeld. Kortom: alle
ingrediënten zijn aanwezig voor een geweldig toernooi. Ook daar zullen winnaars en
verliezers zijn. Dat hoort er nu eenmaal bij in de sport.
Ton SLaets
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Kelly de Louw
Rob Slaets
Paul van der Vegt
Marianne van Dijk
Daniel vd Bogaard
Theo Mouris
Ruud Meulendijks
Fenna vd Meulengraaf

5 febr
3 febr
11 febr
15 febr
17 febr
21 febr
22 febr
24 febr

Sandra Driessens
Bas v Lieshout
Toen Boetzkes
Stan vd Heijden
Sven Gordijn
Jasper Wissmann
Marik Jansen
Roger van Lieshout
Anke v Dijk
Marloes Dekkers
Robert Verbrugge
Femke de Groot
Martijn v Oeffel
Canto Swinkels
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26 febr

1 mrt

2 mrt
2 mrt
3 mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
7 mrt
10 mrt
22 mrt
22 mrt

Van Harte Gefeliciteerd

Bij de jeugd is inmiddels begonnen met de deeldiploma’s. Trainers en kinderen werken in een periode naar een examen toe. Afhankelijk van het niveau worden de kinderen op bepaalde vaardigheden beoordeeld. Op vrijdag 20 januari was het de beurt
aan de groep van Marieke en Evi voor het badminton basisdiploma. Heel mooi om te
zien hoe serieus de kinderen bezig zijn en hoe goed ze het doen. En natuurlijk complimenten voor de trainers. Hier alleen maar winnaars!

•Red:
-Rondbrengen
kaarten en minimiks besproken. •TC:-De voorbereidingen voor het jeugdtoernooi lopen.
7. Kaderavond
•Datum, locatie en activiteit besproken.
8. Rondvraag
•De volgende vergadering
is op donderdag 12 januari.
9. Sluiting
•Ton sluit de vergadering
om 22.30 uur.
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htp://trimshop-amadeus.weebly-com/

Oliebollen toernooi BC Phoenix
HBC Phoenix Oliebollentoernooi voor kinderen groot succes…
Door Rene Choufoer, Vorzitter BC Phoenix
Bron: Wijkblad Brouwhuis

Voor de statistieken dient
vermeld te worden dat we
een record aan oliebollen
mochten
uitdelen(meer
dan 8oo stuks), hiervoor
hebben onze oliebollenbakkers de hele dag achter
de pannen gestaan. Onze
hartelijke dank hiervoor.
Misschien kunnen we ook
dit jaar weer op jullie rekenen.
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als HBC Phoenix supertrots dat we ook dit jaar
weer mogen terug kijken
op een fantastisch toernooi.
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Het traditionele oliebollen
toernooi van HBC Phoenix
stond dit keer in het teken
van de jeugd. In de Veka
sporthal waren ruim 102
kinderen te gast. Er was
een gedegen competitie
opgezet in verschillende
poules in diverse (jeugd)
klassen. Dus het was een
drukte van belang met zoveel kinderen, ouders en
vrijwilligers.
Opvallend
was dit jaar de grote opkomst van ouders die veelal de hele dag aanwezig
waren. Het is mooi om te
zien dat je als ouders betrokken bent bij de sport

van je kinderen. Met een
blik op de jeugd moeten
we constateren dat er
weer sportief en fanatiek
gespeeld
werd. Complimenten aan
de
deelnemers
aangaande hun
sportiviteit,
acceptatie
van
de
scheidsrechters en de betrokkenheid
bij het doen
slagen van dit
feest. Wij zijn
MINIMIKS Februari 2017

Het zou te ver gaan om alle
prijswinnaars te vermelden, het ging voornamelijk
om de sfeer en natuurlijk
zijn er eerste, tweede en
derde prijzen uitgereikt.
Wel even een speciaal
dankwoord aan Hein Nau-
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ta Jr., die de zaal in topconditie heeft gebracht en
de hele dag de bar runde.
Hein, van harte bedankt
voor de goede verzorging. Dus reden genoeg

om ook komend jaar weer
een fantastisch oliebollen
toernooi te organiseren.
We hopen dan op nog meer
inschrijvingen, zodat we
mogelijk het oliebollen re-

cord naar de duizend kunnen brengen. Maar het
spelen komt natuurlijk op
de eerste plaats.

En natuurlijk zijn er bij het toernooi ook door BC Mixed wat prijzen binnen gehaald!
Mirne, Neva, Irene, Lieke en Noah gefeliciteerd

Hoi hoi! Ik ben Janne van
de Laarschot. Ik ben 13
jaar en kom uit Lieshout.
Mijn moeder heet Miriam,
mijn vader heet Roland en
mijn zusje heet Sofie. Ook
heb ik nog een hond (Bing)
.
Ik ben geboren in Nuenen
maar we zijn verhuisd naar
Lieshout toen ik ongeveer 2
jaar was.

21-22-23
april

Kamp 2017

Ik heb op 2 basisscholen
gezeten: de Fontein (Lieshout) en de Driehoek (Aarle-Rixtel). Nu zit ik in Eindhoven op school, op het
Novalis College. Dit is mijn
2de jaar en ik doe havo. Na
de middelbare school weet
ik nog niet zo goed wat ik
wil gaan worden. Misschien
iets met psychologie of
zelfstandig ondernemer. 2
totaal verschillende dingen
die ik allebei erg leuk vind
om later te gaan doen.
Naast badminton ga ik
graag met vriendinnen naar
de stad of ander leuke dingen doen. Wat ik ook leuk
vind om te doen is met mijn
ouders en mijn zusje span-

Het kamp komt eraan,
via welke rijken zullen we reizen gaan?

Let op, dit is in de meivakantie! Geef je snel op!
Minnie Mous was toen ik
klein was echt mijn heldin
hahaha
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Flo

nende activiteiten te doen
zoals: klimmen, kanoën, of
met mijn zusje van de rotsen af te springen. Mijn andere hobby’s zijn hockeyen, voetballen en basketballen met andere vrienden/vriendinnen.
Ik ga graag met mijn vader
naar wedstrijden van Ajax
kijken (dat is natuurlijk logisch, want Ajax is gewoon
de beste) Eerst speelde ik
in Lieshout maar ik ben na
3 jaar naar de gezellige
club BC Mixed gekomen.
Daar speel ik nu ongeveer
1 1/2 jaar. Ik vind BC Mixed
een geweldige club en ik
blijf er nog lang spelen!!
Gr Janne

kels
n
i
w
or S
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Examen Badminton Basisdiploma
De examinatoren tijdens
het examen. Van voor
naar achter: Monika
Slaets, Marlie Fransen (A
trainster) en Ton Slaets.

De kinderen van de eerste
trainingsgroep hebben op
vrijdagavond 20 januari
onder leiding van Marieke
van Turnhout en Evi van

moet worden en hoe je van
voor naar achter over de
baan moet bewegen. Alle
kinderen deden goed hun
best en lieten aan de examinatoren zien wat ze de
afgelopen tijd al allemaal
geleerd hebben.
Op vrijdag 27 januari zijn

de kinderen in de kantine,
na de training, in het bijzijn
van de ouders in het zonnetje gezet. De scores die
gehaald waren tijdens het
examen waren allemaal
voldoende
of
zelfs
goed. Alle

kinderen die op zijn gegaan zijn dan ook geslaagd voor het badminton
basisdiploma. Proficiat allemaal.

Het badminton basisdiploma is de afsluiting
van het badminiton programma. Vanaf nu
gaan de kinderen oefenen voor het eerste
deeldiploma badminton.
Geslaagd zijn: Thomas Deckers, Isabeau
Coppens, Wessel Hupkes, Ilse van Oorschot, Fenna van de Meulengraaf, Koen
van de Meulengraaf, Joris Boelens, Ise van
Duijnhoven, Sven Gordijn en Billy de Jong.

Rixtel het examen afgelegd
voor het Badminton Basisdiploma. Onder het toeziend oog van 'de jury' (zoals de kinderen dat zelf

noemden) lieten ze onder
andere zien hoe een onderhandse en een bovenhandse slag gaat, of hoe
het racket op de juiste
manier
vastgehouden

Filiaal: Veghel
Doornhoek 3720
5465 TA Veghel
0413366678
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BC Mixed open toernooi
Een uitstekend verlopen toernooi!
Complimenten aan alle vrijwilligers.
Door Arne van de Wijdeven

Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl

Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie,
warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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349 wedstrijden werden er
gespeeld. Allemaal sportief. En allemaal onder de
scheidsrechterende leiding
van BC Mixed vrijwilligers.
Als hulken in het groen gestoken.
's Morgens in alle vroegte
werd er door de Mixers al
begonnen met het ophangen van de netten. Dat was
nog een hele klus want in
sommige netten zat nog
behoorlijk wat vis.
Volgens de boekjes waren
er 113 deelnemers. En dat
klopte volgens mij niet. Ik
telde er 452. Ik weet dat zeker want ik heb alle kinderen 4 keer geteld.
Bij binnenkomst werden de
deelnemers verrast met

twee prachtige dames achter de binnenkomsttafel.
Iedere deelnemer kreeg
zelfs nog een leuk presentje. Volledig badmintongerelateerd. Peter van Leuken vertelde me dat er 17
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onderdelen waren waar
op ingeschreven kon worden. Ik vind dat erg veel
en vroeg me af of daar het
flipperen, jokeren, tikkertje en verstoppertje bijgeteld was. Aan het eind van
de dag waren er best veel
ouders hun kinderen kwijt.
Die waren erg goed verstopt. Net als mijn neus
trouwens.
Aan het begin van de dag
waren sommige wedstrijden nog niet zo spannend.
Regelmatig zag ik 21-0 en
maar 1 deelnemer op de
baan. Later hoorde ik dat
er helaas wat kinderen
met griep thuiszaten. Van
harte beterschap.
Ook heel leuk: de beste
verliezer was weer terug.
Volgens Adje had hij het
meeste recht op die titel.
Immers hij verloor altijd al
zijn wedstrijden.
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Er werd op 10 banen gespeeld. En trouwens ook
buiten de banen werd er
flink gespeeld. Boefje met
verlos was erg populair. Ik
zag dan ook Willem H.
rondlopen.
Er liepen heel veel kinderen met speelkaarten
rond. Ik ging eens kijken
en zag dat ze allemaal
zonder uitzondering met
een aas en een tien rondliepen. Haha die dachten
dat ze zo konden winnen
want het was tot de 21.
Traditiegetrouw begonnen
de finales na de halve finales. Ook dit keer had de
wedstrijdleiding dat zo gedaan. Die wedstrijdleiding
deed het sowieso fantastisch. Zelfs gedurende de
opstart in de ochtend wisten ze de banen vol te krijgen. Ruud had speciaal
voor de gelegenheid contact opgenomen met een
stemcoach zodat hij zijn
microfoonstem kon oefe-
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nen.
Later
hoorde ik van
Marlie dat de
coach hem niet
gecoached
had. Ze kon m
namelijk
niet
verstaan
en
had de hoorn er
maar op gegooid.
De hoorn erop?
Ja. Het was
een
oude
coach nog van
de oude stempel en met een
oeroude telefoon met een
snoer.
Alle leeftijden
waren
vertegenwoordigd
op het toernooi. Ik bedoel
dan vooral op de tribune en
in de kantine. De oudste
was al bijna 120. Nou ja, ik
zit er maar 50 jaar langs.
En de jongste moest nog
geboren worden.
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Prijzen voor onze mixed jeugd

De toernooicommissie had
het super gedaan. Als er te
weinig deelnemers in een
klasse waren dan vulden
ze die op van onderaf. De
kleinsten konden dan wel
in hun eigen klasse singles
spelen. Prima oplossing.
En doordat alles zo soepel
liep kon er al om 5 uur met
de prijsuitreiking worden
begonnen. Er waren best
wel verrassende uitslagen
bij. Marlie heeft deze hier in
de minimiks gezet. Wat een
leuk en supergoed georganiseerd toernooi. Complimenten aan deelnemers,
wedstrijdleiding, tellers, organisatie en bestuur.

HEA

Michael Hollanders

1ste

DEA

Robin Slaets

1ste

HDA

Michael Hollanders / Cas Seegers

4de

DDA

Eva Schardijn / Robin Slaets

2de

HEB

Koss van de Wijdeven

2de

DEB

Marente Verstappen

4de

HDB

Lucas van Deursen /Koss van de Wijdeven

2de

DDB

Jente Jansen / Kelly de Louw

2de

HEC

Marik Jansen

4de

DEC

Neva van de Vorst

1ste

HDC Rune van de Vorst / Finn van de Wijdeven

3de

HDC Felix Chiu / Niels van de Kerkhof

4de

DDC Mirne Jansen / Neva van de Vorst

1ste

HEP

Rune van de Vorst

1ste

HEP

Finn van de Wijdeven

2de

DEP

Marit van de Kerkhof

2de

DDP

Marit van de Kerkhof

2de
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Op de foto’s de eerste prijswinnaars in het enkelspel. Voor
meer foto’s ga naar
www.bcmixed.nl/fotoalbum
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Competitie verslagen jeugd.
Mixed 5, D klasse

Mixed 5 op een
knappe derde
plaats.
Door Angela van Gelder
De dames en heren van
Mixed 5 doen het prima in
de D-klasse. De afgelopen
twee wedstrijden die gespeeld zijn op 15 januari
waren voor de spelers een
koud kunstje. Anders was
dat voor de teambegeleiders, die allebei op zaterdag een klein feestje hadden gevierd. Niet samen
maar ieder in hun eigen
dorp. Het was beren gezellig geweest. Fijn is het dan
als het team toch al behoorlijk zelfstandig is en elkaar prima kan coachen.
Natuurlijk hielden de begeleiders een oogje in het zeil
en gaf hier en daar toch
nog wel de nodige opmerkingen. Tegen de nummer
4 en de nummer 6 in de
competitie werd twee maal
een 6-2 overwinning binnen gehaald. Mixed 5 staat
nu op een mooie derde
plaats, twee punten onder
de nummer 2 BCAB. Bakel
staat bovenaan in de poule
maar dit is een heren team
en zal geen kampioen mo-
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gen worden. Someren staat
weer één puntje onder ons.
Met nog vijf wedstrijden te
gaan, kan het nog zeer
spannend worden.

Mixed 7, H klasse

Mixed 7 op weg
naar het kampioenschap.
Door Teun van der Vorst
Zo het is weer zover het
team van Mixed 7 mocht
op zondagochtend 22 januari weer aan de bak om
punten te gaan verzamelen. Belangrijke ochtend
want een van de twee tegenstanders is de directe
concurrent voor het kampioenschap vorige keer werd

er 4-4 gelijk gespeeld.
Deze keer mochten, Irene,
Suzie, Mirne, Marik, Finn
en Rune aantreden.
De eerste wedstrijd was tegen Hanevoet 4. Marik/Irene en Rune/Suzie waren
ingedeeld bij de GDs, die
werden beide overtuigend
gewonnen, dus de eerste
twee punten waren binnen.
Toen mochten Marik en
Finn de HD spelen die
werd met een knappe 3023 gewonnen. De DD met
Mirne en Irene was een
makkelijke pot en er werd
met 30-8 gewonnen. Het
was al 4-0, door naar de
singels, daar hadden de
heren het wat moeilijker.
Na een zeer spannende
strijd van Finn moest zich
met 29-30 gewonnen geven. Rune pakte daarna de
wedstrijd met 30-21. Toen

was het de beurt aan de
dames, Mirne won makkelijk met 30-9 en Suzie lier
er ook geen gras over
groeien, en pakte het laatste punt met een 30-20
winst. Gewonnen met 7-1.
Toen was het de beurt aan
onze directe concurrent
Con-Brio 1. Finn/Suzie en
Rune/Mirne waren deze
keer de koppels voor de
GD, die werden beide gewonnen met 30-24 en 3010. Mooie start! Toen was
het de beurt aan Marik en
Rune om de HD te speel,
dat was een spannende
strijd en deze wedstrijd

Irene aan de bak om te
proberen het laatste punt
binnen te halen voor een
8-0 overwinning, en dat
deed ze door haar tegenstandster met 30-14 te verslaan.
Na deze indrukwekkende
cijfers van de kleinsten van
BC Mixed, liggen ze op
ramkoers om het kampioenschap binnen te halen.
Mogelijk is het de eerstvolgende keer al zover! (12
februari)
Super goed gedaan allemaal.

Standenlijst
A klasse

B klasse

C klasse

1

BCAB 1

6-37

1

Mierlo 3

6-42

1

Bakel 1

10-55

2

Mixed 1

6-26

2

Mixed 2

7-36

2

Brabantia 2

10-52

3

Brabantia 1

6-23

3

Mierlo 4

7-26

3

Bakel 2

8-36

4

Mierlo 1

6-21

4

Boemerang 2

7-23

4

Mierlo 6

8-35

5

Mierlo 2

6-19

5

Mixed 3

6-21

5

Mierlo 5

8-33

6

BCV 1

6-18

6

BCV 2

7-12

6

Mixed 4

8-26

7

Boemerang 3

8-3

D klasse
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werd knap gewonnen met
30-27. Suzie en Irene
mochten daarna aan de
bak en wonnen overtuigend met 30-21. Toen was
het de beurt aan Marik om
de eerste singel te spelen,
een geduchte tegenstander waar Marik in de lengte
we twee keer in past. Hij
liet zien lengte niets zegt in
het badmintonnen, maar
inzet wel. Marik won de
wedstrijd met 30-25! Mirne
won haar enkel makkelijk
met 30-4 waarna Finn ook
liet zien dat hij een singel
makkelijk kan winnen, 308. En als laatste mocht

E klasse

H klasse

1

Bakel3

10-51

1

Mixed 6

10-70

1

Mixed 7

12-80

2

BCAB 3

10-48

2

Bakel 4

10-62

2

Someren 2

12-55

3

Mixed 5

10-46

3

Mierlo 7

10-38

3

Con brio 1

12-54

4

Someren 1

10-45

4

Phoenix 1

10-35

4

Phoenix 3

12-50

5

Hanevoet 1

10-36

5

Brabantia 3

10-31

5

Hanevoet 4

12-40

6

BCV’73

10-14

6

Hanevoet 3

10-4

6

Mierlo 11

12-9

MINIMIKS Februari 2017

19

Scoringspercentages senioren

Programma en uitslagen
Uitslagen
15-01

22-01

Scoringspercentages meisjes

Programma Januari/ februari

kl

Team

kl

tijd

Team

bn

A

Mixed 1- Mierlo 2

5-3

A

9.30

Mixed 1-MIerlo 2

3

B

BCV- Mixed 2

0-8

B

9.30

Mierlo 3-Mixed 3

4

D

BCV- Mixed 5

2-6

D

9.30

Hanevoet -Mixed 5

13

E

Mierlo 7-Mixed 6

0-8

D

11.15

Bakel 3-Mixed 5

12

D

Mixed 5-Someren 1

6-2

A

9.30

Mierlo 1- Mixed 1

1

E

Mixed 6-Hanevoet 3

8-0

B

9.30

Mixed 2- Boemerang 2

2

B

Mixed 3-Mierlo 4

2-6

E

9.30

Mixed 6- Brabantia 3

5-02

12-02

Scoringspercentages jongens

TOTAAL

TOTAAL

s

w

%

s

w

%

12

12

100

1

Kelly de Louw

12

12

100

1

Marik Jansen

2

Mirne Jansen

12

12

100

2

Andrew Bots

18

17

94

3

Jente Jansen

12

11

92

3

Rune van der Vorst

16

14

88

4

Bregje Hoeks

9

8

90

4

Jasper Wissmann

12

10

83

12

5

Neva van der Vorst

18

15

83

5

Noah Hollanders

18

15

83

Pleun Schenk

18

15

83

6

Koss vd Wijdeven

19

15

79

C

Mixed 4-Bakel 1

1-7

E

11.15

Bakel 4- Mixed 6

5

6

H

Mixed 7- Hanevoet 1

7-1

H

9.30

Someren 2- Mixed 7

15

7

Irene Slaets

12

10

83

7

Finn vd Wijdeven

8

6

75

C

Mixed 4-Brabantia 2

2-6

H

11.15

Mixed 7- Mierlo 11

13

8

Eva Schardijn

8

6

75

8

Vince v Mierlo

13

9

69

H

Mixed 7-Con Brio 1

8-0

B

9.30

Mierlo 3- Mixed 2

2

C

9.30

Boemerang 3- Mixed 4

11

C

11.15

Mixed 4- Bakel 2

11

A

9.30

Mixed 1- Brabantia 1

2

B

9.30

Mixed 3- BCV 2

3

D

9.30

Mixed 5- BCAB 3

5

D

11.15

Mixed 5- BCV 3

11

E

9.30

Hanevoet 3- Mixed 6

14

H

11.15

Phoenix 3- Mixed 7

14

19-02

19-03

Puzzel

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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25 jarig “Mixed” huwelijk
Door Anja en Ad Beekmans

Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende
initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft.

Een aandeel in elkaar

22
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Alweer 25 jaar geleden
vond er een mooie dag
plaats. Een huwelijk tussen
2 Mixed leden. Marlie Smits
en Ruud Fransen. (zij hebben elkaar ook bij BC Mixed
leren kennen). In het bijzijn
van familie, vrienden en
vele Mixed leden traden zij
samen in het huwelijk. Het
was een prachtige dag met
een schitterende, stralende
bruid en een trotse en even
schitterende bruidegom. Er
werd een prachtig feest gegeven waarbij mooie optredens te zien waren, waaronder natuurlijk eentje van
de Mixed-clan.
Op 21 januari jl. vierden
Marlie en Ruud hun 25-ja-

rige huwelijksjubileum. Bij
‘de Hommel’ in Beek en
Donk werd met de famillie
en hun kinderen en vrienden gevierd. Een leuke en
gezellige dag welke mooi
op tijd begon vanaf 17 uur.
We hebben tot half 12 gezellig gegeten en gebuurt
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met elkaar. Tussen de verschillende heerlijke gangen werd er gezellig rondgewandeld en was het fijn
om met elkaar te praten.
Er werd veel gelachen, het
was heel gezellig en het
eten was voortreffelijk.
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Jaaroverzicht 2016
Door Rien van Kessel

Januari

Mixed bestaat 55 jaar. De
eerste vrijdag van het jaar
was er geen badminton
(opbouwen
feestavond
Kwizut) maar wel een gezellige kaartavond in de
kantine. Op de feestavond
van Kwizut werd het team
van Mixed 5e van de 131
deelgenomen teams. Er
werd begonnen met het
ombouwen van de website
in een wat verder ontwikkeld
beheerssysteem.
Mixed begon het jaar pas
echt met een Nieuwjaars
bijeenkomst op de tweede
vrijdag van januari, maar
het was er niet minder
druk en gezellig in de kantine. Mixed nam afscheid
van de bardame Hilly van
Rixel en Alie nam haar
taak over. Eind januari
vond het (tweede) open
jeugdtoernooi plaats waaraan zo'n 100 kinderen
deelnamen. Enkele (met
pensioen zijnde / vutters)
mixedleden gingen op de
maandagmorgen een partijtje badminton spelen in
de Rollerhal onder de
naam 'Mixed Plus'. Oudmixedlid Max Wieland zegevierde in alle drie de onderdelen bij de Brabantse
Kampioenschappen onder
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de zeventien. Zowel Max
als zus Novi mochten vanaf augustus 2016 gaan
deelnemen aan de Zuid
Nederlandse Selektie. De
vereniging is in het bezit
van de Tactic Spin-Minton.
Het is een innovatief hulpmiddel voor de (individuele) badmintontraining gelanceerd door het badmintonmerk TACTIC.

Februari

De beheerders van de
sporthal Bart en Hans gingen uit elkaar en Hans
gaat met de sporthalkantine alleen verder. Hierdoor
werd onze kantinedame
Hilly ontslagen. Met carnaval was het gewoon
badmintonnen
bij
Mixed en was de
zaal goed bezet.
Foto's die bewaard
werden bij diverse
mensen zijn inmiddels door Rien verzameld in het digitale
archiefsysteem
(nas). Robert Verbrugge was 25 jaar
lid van Mixed. De
Kaderavond van 20
februari had het thema 'de slimste mens'
en Marlie Fransenkreeg de Jan Driessens
Vrijwilligers
Award 2016 uitgeMINIMIKS Februari 2017

reikt. Oud-Mixedlid en
zoon van 'onzen Toon',
Rob Boetzkes, werd vrijwilliger van het jaar bij
BC.Ganzeveer. De beginnerscursus had zijn laatste
lesweek.

Maart

Mixed introduceerde het
Bad-Mini-Ton voor kinderen van 4 en 5 jaar. Er
werd structureel, tweewekelijks, gewerkt om het archief van Mixed digitaal te
maken.

April

Mixed 2, 4, 6 en het jeugdteam Mixed 6 werden

kampioen in de HBB-kompetitie. 3 april vonden de
HBB senioren kampioenschappen plaats; Anniek
en Evi wonnen de 1ste prijs
in het damesdubbel en Anniek werd kampioen in de
derde klasse. De feestavond op 9 april in de eigen
kantine verliep gezellig.

Mei

BC.Gemert werd HBB kampioen van het seizoen
2015-1016. Vanwege het
55 jaar bestaan van de vereniging organiseerde Mixed
op 27 en 28 mei het Laarbeek nachttoernooi. 22 mei
2016: HBB jeugdkampioenschappen. In de D klasse
haalde Neva vd. Vorst de
1e prijs. 29 mei 2016: Bekerfinales en Huldiging
HBB. Fair Play won de
sportiviteitsprijs. Op het
DoBraVa toernooi in Valkenswaard hadden ze dit
jaar iets leuks verzonnen;
een blacklight toernooi,
Mixed deed er met 9 kinderen aan mee.

Juni

Het ledenaantal is weer opgetrokken tot 70 kinderen.
De beste kompeititespelers
bij de jeugd waren Neva vd.
Vorst en Koss vd. Wijdeven. Op 4 juni wordt de
tweejaarlijkse jeugddag georganiseerd met een leuk
ochtend- en middag spelprogramma.

Juli

De jeugdkommissie werd
getrakteerd op Bossche
Bollen vanwege de toetreding van het 70e jeugdlid.
De Mini's kregen bij de afsluiting van het seizoen
een mooi certificaat en
Toon werd in het zonnetje
gezet omdat hij afscheid
heeft genomen van de
jeugdbegeleiding . Op 15
juli was de afsluitingsavond van het seizoen
maar dat was nog niet de
laatste speelavond. Evelien Kuijpers en Ton Slaets
werden gehuldigd als beste competitiespeelster van
het afgelopen seizoen. Evi
van Rixtel werd winnaar in
de Mixed Manager. De
laatste speelavond was op
22 juli en vanwege de vakantie was het dan ook zoals verwacht wat minder
druk dan normaal, maar
wel met een apenkooi voor
de jeugdleden.
MINIMIKS Februari 2017

Augustus

Mixed had vakantie. Op 26
augustus opende Mixed
het seizoen 2016-2017. Op
die eerste vrijdag waren
kinderen welkom bij onze
vereniging in verband met
Laarbeek Aktief.

September

Begin september vond de
HBB algemene ledenvergadering plaats. Ruud
nam na 3 jaar afscheid als
voorzitter. 10 september
werd de Mixed Grill georganiseerd op het landgoed
van Lidy en Eize vd. Vegt.
Op zondag 11 september
kon iedereen vrijblijvend
kennis maken met een
groot aantal sportaanbieders, georganiseerd door
Laarbeek Sportief. Uiteraard was Mixed ook aanwezig. De Centrale jeugdtraining van de Helmondse
Badminton Bond was op
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24 september weer van
start gegaan. Vanuit Mixed
doen er 9 kinderen aan
mee. Marieke, Wendy, Monika en Ton volgen de de
SL2 jeugdtrainers cursus.

Oktober

Vanaf het nieuwe badmintonseizoen startte Fitland
XL Helmond Suytkade/ Bar
Op Suyt met een bonnensysteem voor de consumpties. Een aantal leden van
Mixed bekeken de wedstijden van de finales van de
Yonex Dutch Open Badminton in Almere. Op 12
oktober vond de ledenvergadering plaats waar Ruud
door Arne wordt bedankt
voor zijn inzet als voorzitter
van de HBB. Het archiefbeheer bij Mixed kreeg een officiële status krijgt. Max
Wieland won de Junior
Master Cup.

November

4 en 5 november vonden
clubkampioenschappen
plaatst. Winnaars; jeugd
Michael Hollanders (4e
keer) en Eva Schardijn, senioren Martijn van Oeffel en
Lauri de Greef. De Barry
van Heerwaarden Sportiviteitsprijs ging naar Ton
Slaets. Jowan Iven presenteerde een 'imposante'
Kenya-foto-tentoonstelling.
De vcl-er Ruud, stuurt een
mail rond voor meer aandacht inzake de competitie-
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training. Deze maand
werd de website van
Mixed ook in Saoedi Arabië bekeken. Door de terugkeer van Rob Slaets bij
de club zijn niet alleen zijn
broer, maar ook zijn dochter, vader, schoonzus en
twee nichtjes lid van
Mixed, uniek. Bas Fransen
verhaalde in de Minimiks
over zijn ervaringen in Australië. Zes kinderen hadden meegespeeld op de
wedstrijddag
van
de
Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ).
Marieke van Turnhout was
25 jaar lid van de vereniging en Ad en Anja waren
40 jaar getrouwd. Eind november mocht de eerste
jeugdgroep van Mixed
examen doen en werden
deeldiploma's uitgedeeld.
Ook
mochten
enkele
Mixedjeugdleden naar de
wedstrijddag Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ). De website werd deze maand 7
keer in Saoedi Arabië be-
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keken.

Senioren training.

December

Op de eerste vrijdag van
de maand vond de OuderKindAvond plaats met drie
Pieten. Op 16 december
was niet alleen de zaal
dicht in verband met de
opbouw van de kerstshow,
maar ook de kantine. Lisa
werd Prinses van de Teugelders van Ganzendonck
2017. Bij de MixedManager stond Bas van Lieshout bij de tussenstand op
nummer 1. In de senioren
competitie stond Mixed 4
(1e klasse) op nummer 1.
Bij de jeugd was dat Mixed
6 en 7. Op 30 december
speelt Mixed haar laatste
wedstrijden van 2016, de
zaal en later de kantine
waren goed bezet.
In november en december
had Mixed het grootst aantal leden, 182. Gemiddeld
over 2016 waren er 178
leden lid van Mixed
En zo gleed Mixed langzaam 2017 in

Training competitie teams
Maand

20.30-21.20 uur

21.20-22.10 uur

22.10-23.00 uur

FEBRUARI

M1/M2

M3/M4/JEUGD M1

M5/M6/M7/M8

MAART

M5/M6/JEUGD M1

M7M8

M1/M2/M3/M4

APRIL

M3/M4

M1/M2/JEUGD M1

M5/M6/M7/M8

MEI

M7/M8

M5/M6/JEUGD M1

M1/M2/M3/M4

In principe is het de laatste vrijdag van de maand vrij spelen.
Dit kan door feestdagen of in overleg met de trainer nog aangepast worden.
Je wordt hierover dan tijdig geïnformeerd.
Als je niet kunt trainen meldt je dan tijdig af bij FESTUS: festusdescelles@gmail.
com

Ken je dat?
Door Arne vd Wijdeven

Ken je dat?

Badmintontoernooi bij de jeugd?
Supergaaf. Vooral als je
zelf nog bij de jeugd zit.
Mijn herinneringen aan die
toernooien zitten er nog
heel goed in. Met Toon en
Annie Slaets samen met
Ton en Rob op weg naar
toernooien door heel Brabant. We hadden nog geen
mobiele telefoons of andersoortig digitaal vermaak.
Jaren later kwamen de
spelcomputers. Het meest
moderne wat ik bij me had
was een schaar. Die was
dan om de grip voor de rac-

kets op maat te knippen.
Gelukkig had ik nog een
heel klein beetje opgelet
op de kleuterschool. Met
knippen dan. Want met dat
prikken kon je me niet echt
blij maken. Wat een ontzettend oenige bezigheid.
Een hard stuk papier, bijna
karton. Met een zwart wit
tekening en die moest je
langs de lijntjes uit prikken.
Prikken! Waar is dat nu
weer goed voor. Noem
eens een bezigheid in het
latere leven waar je zulk
een vaardigheid kan gebruiken. Nergens toch
voor? Nee dat is goed voor
je hand oog coördinatie.
Really? Moet ik met mijn
hand met zo'n prikding in
mijn oog prikken? En als je
MINIMIKS Februari 2017

dan een schaar had geritseld. Ritselen ja. Want in
iedere klas zat wel zo'n
toekomstig mafialid die alles voor je kon regelen. Inclusief bescherming. Dus
als je dan zo'n schaar had
geritseld en de prikplaat
uitgeknipt had, dan zag de
juf meteen dat het niet geprikt was. Het einddoel telt.
Dat zei ik dan. Werd je een
wijsneus genoemd. Ik kende alleen wipneus. Ja en
Pim. Van de gelijknamige
boeken. Wipneus en.....
ik heb het gevoel dat ik
afdwaal. Even teruglezen.
Oh ja, jeugdtoernooi. Ach
ja, daar schrijf ik later wel
weer over. Marlie is het zo
lang genoeg?
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Kwizut 2016 Team BC Mixed
Door Bart Vaessen

De dag die je
wist dat zou
komen…
In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het is een uitspraak die ieder jaar in december weer
actueel is. BC Mixed en
Kwizut, het bleek opnieuw
een fantastische combinatie. Hoewel we er ieder jaar
in slagen om er een gezellige avond van te maken, is
Kwizut volgens sommigen
onder ons pas echt geslaagd bij een goed resul-
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taat. Maar gingen we het
deze editie opnieuw
waarmaken? Donderdag 29 december… de
dag die je wist
dat zou komen
was eindelijk
daar…
Zo’n
veertig
deelnemers
waren op deze
ijzige avond te
gast in het
warme nestje van Ton en
Monika, die met behulp
van wat experts de nodige
voorbereidingen hadden
getroffen. Veertig deelnemers, een goede motivatie, een toplocatie, perfecte
faciliteiten,
bier, chips en
D’n Tesnuzzik
bij de hand.
Wat wil je nog
meer? Live op
Omroep Kontakt zagen we
Ruud en Ton
als eerste van
de bijna 120
deelnemers
het spelboek in
ontvbangt nemen. Een beter begin hadden we ons
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niet kunnen wensen. Voor
ons gevoel stonden we al
met 1-0 voor…
Eenmaal aan de slag
merkten we dat de grootte
van de groep steeds belangrijker wordt om alles bij
te benen. Een enorme variëteit aan onderwerpen en
categorieën kenmerkten
deze editie van Kwizut.
Terwijl een deel van de
groep zich bezighield met
Donald Duck, het logo van
Queens, Pokémon Go en
het geboortehuis van Ton
en Rob Slaets, was een
ander deel volop doende
met het uitvoeren van een
originele Mannequin Challenge. En dat alles onder
de ontspannende klanken
van Circle of Smiles, juist…
de tune van Baantjer.

En smiles die waren er gelukkig ook onder de deelnemers van BC Mixed. Ruim
op tijd waren we klaar en hadden we op
(bijna) iedere vraag een antwoord. Of
het genoeg zou zijn voor weer een plek
in de top tien? Na afloop heerste er
vooral tevredenheid. Met z’n allen hadden we toch weer een knappe prestatie
neergezet. En niet geremd door enige
vorm van zelfbeheersing werd dus direct
naar de fles gegrepen. Terwijl een deel
van de groep de afterparty bezocht bij
Dave van de Burgt, namen anderen nog
uitgebreid de tijd voor de nabeschouwing. Om diep in de nacht ieder zijn eigen warme nestje op te zoeken. De dag
die je wist dat zou komen was eindelijk
klaar…

Team BC Mixed eindigt als 8e
Feestavond Kwizut 2016
Door Ton Slaets

Twee weken na een enerverende quizavond toog
heel quizzend Beek en
Donk (en inmiddels ook
omstreken, lees: AarleRixtel, Lieshout, Mariahout, Gemert, Helmond en
vast nog enkele plaatsen

meer waar de deelnemers
vandaan komen) op zaterdag 14 januari 2017 naar
sporthal d’n Ekker voor de
prijsuitreiking van Kwizut
2016. Wie mag er dit jaar
deze mooie bokaal mee
naar huis nemen. Wie mag
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zich een jaar lang de slimste van Beek en Donk noemen.
In een mooi omgebouwde
zaal, waarvan velen van
ons weten hoeveel werk
daarin zit, druppelden langzaam de gespannen en
ontspannen koppies binnen. Voor de veteranen onder ons (6-times contestants) is de routine zo klaar
als een klontje. Maar er zijn
ook teams die voor het
eerst meedoen en alles
voor het eerst ondergaan.
Geen stress is ook niet
leuk, dus is die bekendmaking van de afvallers, de
top-10 en de uiteindelijk
winnaar een wezenlijk onderdeel van de avond.
Daar kom je tot ook voor.
Team BC Mixed heeft het
de afgelopen jaren natuur-
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lijk goed gedaan. Met respectievelijk een 10e, 3e,
13e, 2e en een 5e plaats
zitten we constant in de bovenste regionen. Zeker als
je weet dat er ieder jaar (op
het eerste jaar na) meer
dan 110 deelnemers zijn.
Veel Mixedleden die niet in
team BC Mixed zitten doen
bij andere teams mee. Zo
hebben Gert en Yvonne
een ploeg, doet Deany
mee bij de Mooilaarbeker
en heeft Peter zich enkele
jaren geleden van ons afgesplitst om een eigen
team te beginnen (ik vergeet vast nog mensen).
Nieuw dit jaar was een
tweede team onder de
naam van Mixed, namelijk
Mixut. En laat ik nou net in

de buurt van dat team
staan terwijl de eerste namen van afvallers op het
grote scherm voorbij komen.
Nietsvermoedend
neem ik een slokje van m’n
bier als ik tot mijn verbazing (en die van het team)
ineens de naam Mixut op
het scherm zie verschijnen, al vrij vroeg op de
avond. Een 108ste plaats
was hun deel. Dat was
toch wel onverwacht.
Waar het precies is fout
gegaan weet ik niet, maar
ik ben er van overtuigd dat
dat team volgend jaar zeer
sterk voor de dag zal komen. Want dat zal ze geen
tweede keer gebeuren.
De avond ‘rolls on’, we blij-

ven in de race en het door
velen gewenste resultaat
(top-10) is gehaald. Maar
dan wil je ook meer en is er
toch een kleine teleurstelling als we uiteindelijk op
de achtste plaats eindigen.
Maar, wederom een fraaie
topnotering. Na de bekendmaking van de top-3 ontpopt de avond zich tot
heerlijk drink, klets en
feestfestijn. De stemming
zat er goed in en de avond
verliep verder vlekkeloos,
ook voor de organisatie.

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334 Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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Ook Mixut weet nu wat Kwizut is!
Door Teun van der Vorst

Op naar volgend jaar. Dan
doen we, als zovelen, weer
een gooi naar de titel ‘Slimste team van Beek en
Donk’.

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
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Kwizut 2016 Team Mixut

Wij hoorden al een paar
jaar dat er een hele grote
groep van Mixed meedoet
met de jaarlijkse Kwizut. En
dat leken Martijn, Martin en
ondergetekende
(tijdens
het naborrelen in de kantine op de vrijdagavond/
nacht) ook wel eens leuk
om aan mee te doen. Maar
de groep van BC Mixed bestond al uit ongeveer ongeveer 180 personen, grapje
natuurlijk,
maar
wel
heuuuul veuuuul. Dus maar
eens kijken of we een eigen team konden creëeren
(het lijkt wel een beetje op
voetbalplaatjes verzamelen, jeugdsentiment). We
begonnen dus met een
spits, vleugelaanvaller en
een schoeffelaar, die heb

je in elk team nodig zoiemand die op elke plek iets
kan spelen. Onze betere
helften werden natuurlijk
meteen in de basis gezet.
Dus we waren al met
6............. toch wel wat weinig. Op transfers hoefden
we niet te rekenen dus
maar kijken of er meerdere Kwizut-maagden beschikbaar waren. Paul en
Steffie hadden wel zin en
ook Katja, Pedro en
Tristan wilden graag meedoen. Maikel had al eens
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eerder meegedaan dus
was een goede ervaringsdeskundige om aan het
team toe te voegen. Toen
nog wat andere Mixed-leden gepolst maar die bleken al bij andere teams
mee te doen. De teller
stond op 12 (een elftal en
een trainer) nog niet genoeg dus wat we hebben
op elke positie minimaal
een tweede speler nodig.
Uiteindelijk maar gaan kijken buiten de club. Met het
polsen van ouders, vrienden en collega's kwamen
we toch al op 22 personen.
Daar laten we het maar
mee doen dan. Nu inschrijven, hoe gaan we ons noemen? In app-groep maar
eens polsen.....vanoveralwa.....kwizmeisters......
klonk allemaal leuk, maar
uiteindelijk van de namen
Mixed en Kwizut maar een
contaminatie
gemaakt
Mixut....geniaal
toch,
dussss..... Dan de volgende vraag, de locatie, gelukkig waren Martijn en Patricia zo gastvrij om hun huis
beschikbaar te stellen voor
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woorden.

de (mogelijk) ongecontroleerde chaos die op 29 december plaats zou vinden.
Er moest nog wel een
grasmat in de woonkamer
gelegd worden, maar dat
ging toch wel wat ver.
Toen was het wachten op
de grote avond. Twee weken van te voren nog een
middag samenkomen om
alle categorieën te verdelen, dat werd al een hele
gezellige middag, dus dat
voorspelde veel goeds
voor de 29e. We zouden
om 17:30/18:00 uur verzamelen op de oude bemmerstraat. Gelukkig hadden we een aantal goede
bardames weten te regelen om iedereen te voorzien van een drankje en
een hapje, Suzie, Gwen en
Neva! Die later ook nog
zeer bruikbaar bleken voor
enkele opdrachten zoals
de mannequinchallenge.
Martijn en Steffie zouden
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de kist ophalen bij de
sporthal, daarna het vragenboek kopieëren en dan
snel terug naar de oude
bemmerstraat. Zwaar zat
het verdere team te wachten om te beginnen, alle
laptops, iPAds, telefoons
stonden opgeladen....aangesloten op internet te
wachten om zo snel mogelijk alle vragen te beant-

Na een paar uur zweten
hadden we het meerendeel van de vragen ingevuld en de opdrachten uitgevoerd. Dus het was weer
tijd om alles snel in de kist
terug te doen en de kist in
te leveren. Moe maar voldaan werden er nog enkele flesjes bier open getrokken en de worstenbroodjes
in de oven geschoven.
Wachten op de uitslag,
over een paar weken zouden we te weten komen
welke plaats behaald was.
Tijdens de evaluatie werd
het wel duidelijk dat we
toch nog wel een paar
handjes te kort hadden.
Al wachtend op de feestavond kregen we wat
slecht nieuws voor onze
kiezen, er had op elke pagina van het vragenboek
ons teamnummer ingevuld

moeten worden........shiiiiiiit.........vergeten
door alle tijdsdruk. Nu maar afwachten
wat dit voor consequenties heeft voor de
punten. Maar goed, het was gezellig en
dat telt!
Tijd voor de feestavond, ondergetekende
had vorig jaar een weekendje centerparcs
geboekt (zie het verslag ergens anders in
dit boekwerk), laat dat nu net vallen in het
weekend van het feest, balen! Maar goed,
anderen zouden ervoor zorgen dat het
feest goed gevierd zou worden, en waren
bereid om onze eerste prijs op te gaan halen.

Die neem ik
met m’n forehand

Maar het tegenovergestelde werd werkelijkheid, al voordat de meesten van ons
team goed en wel met een pilsje in de
hand het feestgedruis in gingen, werd ons
team al genoemd op het scherm als eerste afvallers..........huh? Hoe kan dit nu, we
hadden het toch niet zo slecht gedaan?
Maar goed, het was gezellig en dat telt!
Via de app werden we in de Vossmeren
op de hoogte gehouden van onze mogelijke eerste plaats.......oh we liggen er al
uit..........huh? Hoe kan dit nu, we hadden
het toch niet zo slecht gedaan? Maar
goed, het was gezellig en dat telt!
De feestavond was (heb ik dus van horen
zeggen) supergezellig! Vooral het naar
huis fietsen van enkele teamleden (ik
noem geen namen, vul zelf maar in) ging
heel goed, gelukkig leven ze nog.
Volgend jaar nieuwe kansen en zullen we
nu wel het teamnummer in gaan vullen op
alle pagina's van het vragenboek, ook het
team uitbreiden met enkele nieuwe spelers. Misschien kunnen we dan wel eerste plaats gaan pakken..........dus..........
Het weekendje center parcs van de familie van der Vorst zal igg niet meer in januari zijn maar midden december.
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Zo. Nu eerst
een Bavaria
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HBB nieuws
Miecon
Senioren toernooi
Op zondag 5 maart is het
jaarlijkse MieCon toernooi!
Georganiseerd door BV
Mierlo en BC Con Brio, in
sporthal Suytkade. We
spelen (dit jaar echt!) volgens Zwitsers systeem,
dus je kunt de hele dag
spelen!

Schrijf je snel in, want we
hanteren een maximum
aantal deelnemers. We
spelen DD, HD en GD in
de volgende klassen.
Klasse 1: A & B classificatie Klasse 2: C & D classificatie Klasse 3: E & F
classificatie Klasse 4: G &
H classificatie
De classificaties zijn gebaseerd op de HBB competitie. Speel je geen competitie en heb je vragen over
de indeling? Je kunt vragen of opmerkingen mailen naar
miecon@bvmierlo76.nl

Je mag uiteraard altijd hoger inschrijven als je dat
wilt. Jeugdleden mogen
ook meedoen, mits ze op 1
september 2016 minimaal
14 jaar waren.
De kosten bedragen € 8,00
voor één onderdeel en €
12,00 voor twee onderdelen. Ook “Partner Wanted”
inschrijvingen vullen we zo
goed mogelijk in. Inschrijven kan op www.toernooi.
nl of dinsdagavond bij Miriam. Betalingen worden
gedaan op de dag zelf aan
de kassa, voorafgaand
aan het toernooi.

Beste badmintonners,
Vervang je slappe bespanning en vernieuw je oude
grip, want de HBB Senioren
Kampioenschappen
komen er weer aan!
Op zondag 12 maart a.s.
worden de HBB Senioren
Kampioenschappen 2017
gehouden in de sporthal
Suytkade te Helmond.
Graag nodigen wij iedere
HBB-badmintonner uit om
hieraan mee te doen.
Inschrijven kan via www.
toernooi.nl . Inschrijving
is mogelijk voor de onderdelen DE, HE, DD, HD en
GD in de klassen: • Klasse
1: A & B classificatie • Klasse 2: C & D classificatie •
Klasse 3: E & F classifica-

tie • Klasse 4: G & H classificatie
Inschrijving gaat volgens
de regels van de HBB.
Jeugdleden mogen dus
meedoen mits ze op 1 september 2016 minimaal 14
jaar waren.
Om 9.00u beginnen we met
de eerste wedstrijden en
rond 17.00u zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt per
onderdeel het wedstrijdsysteem vastgesteld (poules/
Zwitsers systeem). Aangezien dit toernooi om de
HBB kampioenen gaat, zal
de nadruk liggen op de enkelpartijen !
De kosten bedragen € 6,00

Taken Zaalwacht/Wedstrijdleiding

Beste badmintonners,
Alles wat jullie altijd al had
willen weten over de taken
van een zaalwacht/wedstrijdleiding, maar te bescheiden waren om te vragen, is nu digitaal voor jullie beschikbaar op de
HBB-site!
Bij het hoofdmenu onder
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‘Reglementen’ staat het document HBB Taken wedstrijdleiders. Niet alleen
staat hierin eenvoudig en
beknopt beschreven wat
van een zaalwacht/wedstrijdleiding
verwacht
wordt, ook worden handige
tips gegeven over bijvoorbeeld het opzetten van de
MINIMIKS Februari 2017

voor 1 onderdeel, € 11,00
voor 2 onderdelen en €
14,00 voor 3 onderdelen.
Je betaalt via iDeal bij inschrijving op www.toernooi.nl. Je inschrijving is
pas definitief als je de betaling hebt gedaan. ‘Partner
Wanted’ inschrijvingen zullen we zo goed mogelijk
proberen in te vullen.
Mocht het niet lukken, dan
ontvang je het verschil in
geld retour.
Zorg ervoor dat je er op tijd
bij bent, want het aantal inschrijvingen is gelimiteerd!
Je kunt inschrijven tot en
met 25 februari a.s.
Heb je nog vragen, mail ze
naar toernooi@hbbond.nl.
Kijk op www.toernooi.nl
wie de sportieve uitdaging
al zijn aangegaan.
Met vriendelijke groet,
Bonds Commissie Seniorenzaken
http://www.hbbond.nl/
17 JANUARI 2017
Gepubliceerd door
Erwin Boudewijns.
netten.
Dus, aankomende zaalwachten, doe hier je voordeel mee en lees dit eens
rustig door zodat je goed
geïnformeerd als zaalwacht aan de slag kunt.
Alvast bedankt,
Ferry Tabor
Namens de BCS
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Nieuwjaarsreceptie

En gezellige
avond!
Op vrijdag 6 januari was
weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de kantine

van sporthal d'n Ekker. Er
werd natuurlijk eerst nog
even getraind in de zaal en
na een fikse training begon
de receptie iets na elf uur
met een openingswoordje
van onze voorzitter Ton
Slaets.

Hij benadrukte nogmaals
de grote betrokkenheid van
alle leden, waaronder de
vele vrijwilligers, bij de
club. Hij gaf aan dat het zo
mooi is dat onze vereniging
zoveel vrijwilligers heeft.
Velen handen maken im-

Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands

mers licht werk. Deze vrijwilligers
De voorzitter aan het woord
worden hier dan ook nog speciaal
voor bedankt op de vrijwilligers
avond die georganiseerd wordt
door het bestuur. Ton geeft aan dat
deze avond gepland staat op zaterdag 18 februari. En dat de vrijwillizoals we
gers deze avond zeker alvast vrij
vroeger
moeten houden.
al zeiden:
De meer dan 50 aanwezigen brach“skiete Willie”
ten vervolgens met een heerlijk glas
champagne, een toast uit op een
gezond en sportief 2017.
De vrijwilligers van de activiteitencommissie hadden weer voor een
heerlijk koud en warm buffet gezorgd met dank aan Hans van
met 7.
Gend.
zijn we En als je 6
ij
b
r
e
Het bleef druk en gezellig tot in
Met 1
met 5.
zijn we og een keer
f
de late uurtjes. De muziek
a
r
e
Met 1
ag je n
was goed en werd hoe later
gooit m
het werd steeds beter.
De laatste leden (de harde
kern) verlieten de sporthal pas
om 03.30 uur. Het was al behoorlijk
wit buiten.

met een langere
arm konden er meer
op de foto

22.30 uur

das regen,
die heb ik
buiten
opgevangen

Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl
03.30 uur
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Joker/Rik avond 2017
Wederom een geslaagde avond!
Door Hans en Carin Rietveld

13 januari was weer het gezellige rik,joker en spelletjes avond
De opkomst was best
groot, er werd gelachen en
serieus gekaart.
Ook werd er serieus gedart, Anja en Martijn stonden achter de bar en ze
zorgde ook voor de inwendige mens.
Er waren vier tafels waar
werd gejokerd en drie tafels waar werd gerikt, ook
waren er een paar personen die voor de gezelligheid kwamen kijken. Bij
het jokeren waren er drie
rondes van zeven beurten
telkens met andere spelers
het was een gezellige
avond.
Het laatste spel duurde tot
half twee. Daarna werden
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door organisator Ad Beekmans de winnaars bekend
gemaakt.
De winnaar met het jokeren van deze avond was
Jeroen Lutterman met
maar 52 punten (vorig jaar
wist hij ook al te winnen,
wat een geluk heeft die
jongen) en de verliezer
was Marjan van Dijk met
maar liefst 146 punten.
Met het rikken is de telling
anders daar was de winnaar Deany Muller met
maar liefst 119 punten en
de verliezer was Stan van
der Heijden met -147 punten.
Het was weer een geslaagde avond. Bedankt allemaal.

rikken: bij
de beatles
eed er 1
nooit
mee
joke
jokert

tis h
i
ec h er
t ve
t ma

ja Paul
mc
Kaartnie

waarom gooi jij
die boer niet weg?

n

Groetjes Hans en Carin.

onehundredandeightyyyyy

in welke
mouw zit
toch mijn
aas?
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ben jij aan het
landkaarten?

kaarten,
karten,
darten?
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Badmintonretraite in België
Door Katja van der Vorst

Badminton op Center Parcs

Vrijdag de 13e was het alweer zo ver, het jaarlijkse
weekenduitje van de Fam
van der Vorst. Het begon
16 jaar geleden, gezellig
naar Center Parcs met z’n
allen. Met baby Tristan in
het kinderbadje, Teun zijn
nieuwe liefde mee…Leuk.
Ondertussen is het een
vast weekend weg geworden waar iedereen zijn eigen vermaak heeft, het
weekend al verschillende
samenstellingen heeft gehad en we al 16 jaar (precies dezelfde!) maaltijden
van het hele weekend vast
hebben staan.
De planning van dit jaar

40

was echter een beetje anders, zo is een baan huren
om te badmintonnen bijna
elk jaar wel een groepsactiviteit geweest…..Nee, dit
jaar werd het wat serieuzer
aangepakt. Tristan was al
weken bezig “ome” Teun te
bestoken met het feit dat hij
dit jaar zijn single toch echt
zou gaan verliezen en
Teun (alhoewel vrij zeker
van zijn zaak) kreeg wat
kriebels op plaatsen waar
hij ze liever niet heeft.
Ook het jaarlijks bowl moment moest er dit jaar aan
geloven want we gingen
toch wel zeker 2 keer een
baan huren??? Om de kosten te drukken werd er dan
MINIMIKS Februari 2017

ook gekozen om het bowlen dit jaar te laten voor wat
het was, er werd 2 x een
baan gehuurd.
Bij het inpakken van de
auto moest er goed en organisatorisch worden ingedeeld: “Mam, ik neem wel
mijn EIGEN tas mee hė!!’
was een veelgehoord commentaar. Dus in de kleine
Toyota gingen 2 volwassen, 2 tieners, alle eetdrink-zwem-vermaakkleed en andere spullen en
3 volgepakte badminton
tassen, Pedro heeft serieus overwogen om de dakkoffer mee te nemen, maar
dat vond ik iets te ver gaan
voor een vrijdag weg en
zondagavond weer thuis!
Dus na overleg met Madelon werd er wat overgeheveld en zo vertrokken we
dubbelgeklapt naar het altijd mooie België.
Madelon had de banen geregeld, we wilden ook nog
iets aan onze dag hebben
en aangezien ik even tijd
heb om bij te komen na
een uurtje sporten ging om
8.00u de wekker. Ik kan je
vertellen dat dat voor de
jeugd niet lekker doorkwam. IS DIT NOU VAKANTIE!! Ja jongens, opstaan, ontbijten en om

10.00u op de baan, optimaal gebruik van de dag
noemen ouders dit. Na
“wat” gemopper stond iedereen toch fris en fruitig
op de baan. Na de warming
up, (ja trainers, jullie horen
het goed)….. na de warming up, ging het los. De
eerste dag had ook iedereen zijn Mixed-shirtje aan
en waren we zelfs een
beetje een bezienswaardigheid, van overal kwamen de mensen even kijken wat voor rare “luide”
familie zich daar op de
baan aan het uitsloven
was. Ondertussen hadden
we baan 2 en 3 ook geconfisqueerd want welke malloot gaat er nou op zaterdagochtend, tijdens een
heerlijk relax weekendje
om 10 uur in de ochtend
vrijwillig op de baan
staan….Niemand!

gespeeld in ander tenue,
met andere rackets, andere handdoeken, schoon ondergoed, verse shuttles.
We hadden namelijk een
halve auto badminton spullen bij, dus aan materiaal
geen gebrek. De eerste
dag moest Madelon nog
braaf een ID bewijs afgeven, de tweede dag was en
al een veelbetekenende
herkenbare knipoog en
konden we doorlopen. De
mensen van de sporthal
hadden het al aan elkaar
doorgegeven (zeg er maar
niets van als ze alle banen
inpikken, die mensen vinden badminton leuk…)

Helaas was er van het relax weekendje dus geen
sprake, de “grote” mensen
zijn na dag 2 naar het huisje gekropen en hebben
zich verder zo min mogelijk
bewogen. De kinderen
echter roepen alweer over
het volgend weekend, dan
doen we er het bowlen gewoon bij, kei leuk man en
ik….. ik ben aan het bedenken of ik volgend jaar misschien 2 keer op en neer
moet gaan rijden, ik heb zo’
n leuk bowl outfitje gevonden…..dat moet dan natuurlijk ook mee.

Er werd gemixt, gesingeld,
gedubbeld en na een uur
was iedereen moe….echt
moe. Teun moest en heeft
zich bewezen tegen Tristan
die daar stevig van baalde.
Madelon heeft haar single
kansloos verloren tegen
Neva en Marente en Rune
hebben zich waardige tegenstanders
bewezen,
zelfs Pedro heeft een partijtje meegespeeld. Kortom
een topuur gehad, de rest
van de dag in het zwembad
gehangen en de volgende
dag wederom om 10.00u
op de baan. Weer een uur
MINIMIKS Februari 2017
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Mixed schrijft geschiedenis
Deel 10;
Badminton House
de bakermat van
het huidige badmintonspel
Door Rien van Kessel
We kunnen gerust stellen
dat Badminton House in
Engeland het geboortehuis is van het huidige
badmintonspel. Een geboortekaartje met daarop
het landhuis op het landgoed Badminton zou niet
misstaan.
Maar wat weten we van dit
landhuis van waaruit het
badmintonspel, zoals we
dat nu kennen, haar ontwikkeling begon?

(1824–1899), had een liefde
voor sport en leger en had
oud-officieren uit India uitgenodigd op zijn landgoed.
Op dat landgoed van 6 km2
groot staat een Engels
landhuis, The Badminton
House. Het landhuis stamt
uit 1275 en is al eeuwen bewoond door de familie Somerset. Diverse hertogen
hebben er, bouwkundig gezien, hun stempel op gedrukt.

Ik schrijf bewust 'zoals we
dat nu kennen', want de
geschiedenis van het badminton gaat veel verder
terug. Maar het spel dat
we nu kennen en spelen
vind haar oorsprong in India, In de stad Poona. De
Engelsen maakte er daar
hun eigen versie van (onder andere door het toevoegen van een net) en
brachten het rond 1870
mee naar Engeland, naar
het landgoed Badminton.
De toenmalige hertog, the
8th Duke of Beaufort

Aangezien het in Engeland
aanzienlijk slechter weer is
dan in India, werd het buiten
spelen van het nieuwe spel
een probleem. Niet alleen
de regen speelde parten bij
het
badmintonspel, maar
vooral ook de
wind. Er zijn
beschrijvingen
bekend in historische
geschriften waarin wordt uitgelegd hoe men
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het badmintonnet moest
ophangen om de spelers
aan beide zijden van het
speelveld met dezelfde
handicap te laten spelen.
De Hertog week met zijn
gasten uit naar The Great
Hall (ook the North Hall
genoemd) van het landhuis. En zo veranderde het
buitenspel Poona dat in India werd gespeeld, in een
binnenspel dat badminton
ging heten. Naast het introduceren van het badmintonnet, was deze verandering (van buiten naar
binnen) wellicht van nog
grotere invloed op het spel.

The Great Hall was een
kamer-en-suite; een grote
ruimte die in tweeën was
te delen door harmonicadeuren. Door de deuren
open te schuiven, ontstond
een speelveld maar ook
een probleem. In het midden kreeg men inhammen
voor de harmonicadeuren
en ontstond een speelveld
in de vorm van een zandloper. Erg curieus en onhandig natuurlijk maar toen
wist men niet beter, de eerste badmintonzaal was geboren. Toen later de harmonicadeuren uit the great
hall verdwenen, bleven de
inhammen in het speelveld
toch nog een tijd bestaan.
Opmerkelijk is dat dit bij-

zondere
zandloper
speelveld
tot 1901
als officieel speelveld werd
geaccepteerd. Drie
All-England
Championships werden op deze
speelvelden gespeeld.
Het speelveld dat toen in
de Great Hall paste was
6,09 x13,25m. Die afme-
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tingen zijn nagenoeg gelijk
aan de huidige speelvelden en dus rechtstreeks
gelinkt aan de Great Hall
van Badminton House.
Dichterbij het originele
badmintonspel kunnen we
volgens mij niet komen.
Tegenwoordig is het Badminton landgoed nog bekend om z'n drie-daags
paarden evenement (Badminton Horse Trials) dat
door de 10e Hertog werd
ingesteld. Het eerste evenement vond voor het
eerst plaats in 1949, jaarlijks in april of mei. Er werd
toen geadverteerd met de
tekst: "the most important
horse event in Britain".
Badminton House is nu
bewoond door de 11e Hertog van Beaufort. Hij is
President van het paarden
evenement en was zelf
een succesvolle deelnemers aan de races.
Door de bewoning van
Badminton House is het
gebouw niet toegankelijk
voor publiek, maar blijven
de verhalen en foto's.
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
In 1992, toen Henny Spaan
voorzitter was, had BC
Mixed 156 leden, waarvan
80 senioren. Toch had BC
Mixed al negen seniorenteams, helaas geen team
in de Hoofdklasse. (Topklasse bestond toen nog
niet!). Ook toen had lang
niet iedereen zin in de
competitie-training, vandaar het bestuur maar
weer een verhaaltje kwam:
“Kompetitie spelen betekent ook trainen!” Maar,
wie was toen de trainer?
De beste competitiespelers in januari waren Thea
Kluijtmans (v d Bogaard)
en Marcel Lahaye.
In de Minimiks een uitgebreid artikel over het “doen
en laten” van de H.B.B.
Ook een artikel over spelmateriaal, in dit geval het
racket.
“Tussen het oude houten
racket, waarmee in de ja-

ren zestig werd gespeeld
en het hoogwaardige keramiekracket van tegenwoordig ligt een wereld van verschil van wat betreft vervaardiging van rackets.
Vooral het gewicht is duidelijk minder geworden.”
Verder een artikel over de
zweepslag, een vaak voorkomende blessure bij badminton.
Ook uit de Minimiks: Marlie
Smits en Ruud Fransen
gaan
trouwen op 18
januari 1992.

De plant en zijn verhaal

eniging wordt een soort
service instituut dat als
een, door de overheid ondersteunende partij werkt
op de markt van de vrije
tijd.
Uit Even Lachen.
Polleke luisterde naar het
weerbericht. Plots liep hij
naar zijn moeder en zei:
“Moeder, er komt een hittegolf!”
“Zo”, zei zijn moeder, ”er
mag komen wat wil, maar jij
gaat er niet naar toe!”.

Natuurlijk de
nodige humor
met
soms
een
kern
van
waarheid:
Uit sportnoten:
“De sportver-

Omdat mijn collega Tom
ontzettend druk is met verhuizing en verbouwing mag
ik ditmaal een verhaal over
een plant schrijven.
Dat doe ik graag want ik
heb een lievelingsplant.
Deze plant is werkelijk ideaal voor mensen die nooit
thuis zijn. Je ziet hem best
vaak. En vooral achter een
kast, onder een trap of in
een lift die het niet meer
doet. Even een likje verf erover en de kleur is weer als
nieuw. Het leuke aan deze
plant is dat ze allemaal uit 1
bepaalde streek van de we-

reld komen. Ik heb ze zelf
wel eens meegenomen in
mijn koffer. Wanneer ik met
eigenaren spreek dan vertellen ze me dat deze plant
niet enkel als huisverfraaing wordt gebruikt. Welnee, de toepassingen zijn
werkelijk legio. Zo vertelde

mevrouw Judith Euk uit
Krabbesteijn me dat ze de
plant graag gebruikt wanneer ze niet op een kriebelend plekje op haar rug
kan. Archivaris Karel Nipschaartje meent dat deze
plant het beste tot zijn
recht komt wanneer je veel
kleine blaadjes snel kwijt
moet. Wat vind ik daar nou
van? Ach mij maakt het
niet zo veel uit. Zelf gebruik ik m vooral omdat ik
m zo makkelijk vind wanneer ik een doos heb waar
nog wat in moet.
Over welke plant heb ik t
nou eigenlijk? Simpel: de
plastic cactus. Made in
China
Tot de
volgende
keer

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
44

MINIMIKS Februari 2017

Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
MINIMIKS Februari 2017

45

Zeurkous

Ge

ha

k tb

al!

?

Rode kool met aardappelen en gehaktballen.
Benodigheden: Aardappelen (de hoeveelheid is voor iedereen anders), 4 ons gesneden rode kool, 4ons rundergehakt, een ui, een ei,
rijst, azijn, suiker, gehaktkruiden, parneermeel, een appel (mag zijn een
zoete of een zoet/zuur). maggi, boter of olie.
Bereiden:
Schil de aardappelen, was deze en doe er
water bij , zet deze op met een klein beetje
zout erbij. Doe de rode kool in de pan met
water zorg ervoor dat ze goed onder water zitten. Schil de appel en snij die in dunne plakjes, doe deze in de pan
erbij, doe ook een handjevol rijst erbij, als het water kookt kijk dan of de
rode kool gaar is. Giet de rode kool af, maar zorg ervoor dat je een klein
beetje sap over houd , doe er een beetje azijn bij. Roer het met een
houten lepel onder elkaar, doe daarna de suiker erbij naar eigen smaak.
Maak ondertussen ook het gehakt klaar. Doe deze in een schaal en
maak het met een vork een beetje losser, dan een ei, gehaktkruiden,
snij een ui in stukjes en doe dat allemaal onder elkaar. Doe er dan maggi bij ook deze naar smaak en een beetje parneermeel.
Is dat allemaal klaar strooi wat parneermeel op een bordje, maak van
het gahkt een bal en rol deze door het parneermeel. Bak ze in de pan
lekker bruin. (Een foto is me niet gelukt.)
Smakelijk eten,
Groetjes Annie Boetzkes.

mijn favo Waarom het
, omdat het
is
riete recept
cept is en
een familei re
er.
Voor de volgende “koken met Mixed” iereen vindt het lekk
wil ik graag weten wat het favoriete
recept van Dora Polman is?
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Ken je dat? Lijstjes.
We hebben de top 100,
1000, 2000 aller tijden gehad. Nu weer lijstjes met
goede voornemens.
Ik doe daar niet aan. Aan
lijstjes. Aan goede voornemens ook niet trouwens.
Een voornemen is hetzelfde als dat morgen morgen
overmorgen is. Gisteren
was gisteren trouwens ook
eergisteren. En ga zo maar
door. Of trouwens doe
maar niet.
Ik heb wel een slecht voornemen trouwens. Dat is
namelijk om me eens fijn
te irriteren aan allerlei ellende. Mijn top 5 lijstje van
irritaties. Een winkelwagentje tegen mijn achillespees. Zin hebben in chips
en dat dan de laatste zak
alleen maar taaie meuk
bevat. Fijn gaan zitten voor
je favoriete tv show en dat
je dan de gids van de week
ervoor op de wc hebt zitten
bestudeen en je dus een
week te laat voor de tv zit.
Nog maar 75 cent in je
portemonnee hebben om
een ballisto van 80 cent uit
de snoepautomaat te trekken. Bij het badminton fijn
aan het tellen zijn en constant valt een cijferblad
half uit zijn plek. Zoiets
dus.
Ik hoor trouwens ook niet

meer zo goed. Vorige
week nog vraag ik of iemand iets nog eens wil
zeggen, maar dan wat luider. “Ik praat niet te hard,
jij luistert te zacht”. Nou
dan heb je me gaar.
Vroeger had je op de vpro
de zeurende camera. Zo’n
man die je nooit in beeld
zag maar die je wel hoorde
en die een beetje half
meemauwde. Een beetje
net als Louis Theroux,
maar dan totaal anders.
Nog zoiets. Ik zag Peter
Jan Rens op tv. Mijnheer
kaktus. Wauw, wat is er
gebeurd? Waar is kweetniet? In plaats daarvan
heeft hij kwilniet gevonden.
Ok genoeg gemauwd. Nu
iets leuks. Het is bijna car-

naval. Rolstoel dus (dek
er maar kort over na).
Ik ga dit jaar denk ik als
zeurkous. Ben al een paar
maanden met geitenwol in
de weer om een sok te
breien. Nu dus nog oefenen met zeuren. Lukt al
aardig.
Kwam bij de dokter vanwege mijn gehoor. Ik vind
dat ik al half doof word. De
dokter lachte me gewoon
uit. Met zijn achterlijke
stetoscoop om zijn nek.
“Nou mijnheertje (ook dat
nog, mijnheertje) dat zullen we eens fijn testen.
Zeg mij maar na: 8.” Ik zei
meteen “4”. Ben nog nalachend weggelopen.
Prettige carnaval

Ze mag haar
voeten
weleens
wassen.
En haar
nagels
knippen...

Zu

cht
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Competitieverslagen
Mixed 6, 2de klasse l

Mixed 6 op een
mooie 5de plaats
Door Angela van Gelder

Mixed 6 heeft de eerste
helft van de competitie
erop zitten en staat op een
mooie vijfde plek. Boemerang staat één punt boven
ons en de nummer zes
heeft negen punten minder
dan ons. We kunnen wel
stellen dat als er geen gekke dingen gebeuren we
onze doelstelling voor dit
seizoen hebben gehaald.
Behoud in de tweede klasse.
Maar als we alle volgende
wedstrijden zonder Yvonne
moeten spelen dan weet ik
niet of het goed gaat ko-

men. Spelen we één wedstrijd zonder onze kopvrouw, verliezen we meteen met 8-0. Wie had dat
verwacht, nou ik wel.
Onze tegenstander was
Hanevoet. Zij hebben tot
nu toe alle wedstrijden gewonnen en staan met veertig punten riant aan kop. Zij
hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en zijn
dus een echte titelkandidaat.
Toch hebben we het zo
slecht nog niet gedaan. In
drie partijen werden er drie
set gespeeld. Deze hadden dus ook gewonnen
kunnen worden. Voor de
return wedstrijd zetten we
al onze pijlen in op Yvonne.
Dan moet het zeker goed
komen.

Mixed 7, 4de klasse l

8-0 verlies voor
Mixed 7
Door Toon Slaets

Wedstrijd Mixed 7 tegen
Mierlo 8, 18-01-2017.
Vandaag tegen de koploper, in het eerste treffen
verloren we met 8-0 dus
proberen om er vandaag
een andere uitslag van te
maken. Als invalster voor
Anja is Suzanne aanwezig
een goede aanvulling als je
het mij vraagt, verder is er
Annie, Dora, (Suzanne)
Theo, Tini en ook weer
Toon.
Dit team uit Mierlo is al een
aantal jaren bij elkaar en
zijn in de tussenliggende
tijd veel sterker geworden,
in het seizoen 2013-2014
speelden wij ook al tegen
hen en wonnen beide keren met respectievelijk 8-0
en 6-2 in dat jaar werden
we ook nog kampioen, nu
drie jaar later zijn de rollen
omgedraaid nu kan Mierlo
kampioen worden en zijn
wij de verliezers het kan
verkeren zie je maar weer.
Zoals gebruikelijk starten
Annie en Toon met het eer-
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ste GD, het gaat redelijk
gelijk op maar toch heeft
Mierlo meer overwicht en
wint beide sets in 15-21 en
13-21 een goede partij van
Annie en Toon maar de tegenstander was te sterk
voor de ouwe knakkers
(getalsmatig)
volgende
keer weer nieuwe kansen
toch.

je niet tegen. Het is een
aardig gelijke strijd totdat
Toon onder vuur wordt genomen en Tini buiten spel
wordt gezet het tij is niet
meer te keren en met 1421 en 15-21 is de partij
voor Mierlo ondanks alles
een mooie partij.

Hierna Dora en Theo, de
miksers nemen al snel een
voorsprong maar gaandeweg de set krijgt Mierlo
meer grip op de wedstrijd
en weet de eerste en tweede set te winnen met 19-21
en 7-21. Voor het gevoel
zat er meer in maar alleen
gevoel is niet genoeg verder hebben Dora en Theo
een fijne wedstrijd gespeeld en dat is ook wat
waard.

Dora en Suzanne beginnen met het DD, ook deze
partij gaat weer mooi gelijk
op doch bij de tien punten
begint de Miks combinatie
wat te haperen wat op zich
niet vreemd is daar deze
dames nog weinig met elkaar gespeeld hebben, de
Mierlo dames zijn echter te
sterk voor Dora en Suzanne en met 16-21 en 11-21
is de partij voor Mierlo.
Toch een proficiat voor
Dora en Suzanne op zijn
plaats.

Tini en Toon destijds een
niet te verslaan HD, ook nu
nog sterk maar de jaren
zijn gaan tellen en dat houd

Tini een geducht singelaar
neemt het op tegen Bart
Willemsen in het jaar dat
we
kampioen
werden
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(2013-2014) speelden deze
beide heren ook tegen elkaar en de uitslag toen
was, 21-19 en 21-11 voor
Tini in de eerste wedstrijd
en 21-08 en 21-14 in de
tweede wedstrijd voor Tini.
Het begint goed voor Tini
hij neemt meteen wat afstand maar Bart komt
steeds terug en weet de
set te winnen met 19-21.In
de tweede set is Bart net
wat sterker en gaat ook
deze winnen met 16-21.Tini
speelde een dijk van een
wedstrijd maar kon Bart
niet op de knieën krijgen zo
zie je maar weer dat drie
jaar tijd een verschil kan
maken. Jammer maar daar
moeten we mee leren leven en daar hebben we
dan ook geen probleem
mee.
Annie neemt het op tegen
Linda, beide dames beginnen nerveus over en weer
foutjes en dan weer mooie
punten scoren het is duidelijk dat de Mierlo dame
sneller is en daardoor het
spel gaat bepalen met 9-21
en 17-21 gaat de partij naar
Mierlo. Annie speelde overigens een goede enkel
partij maar een snelle
dame aan de overkant is te
veel van het goede.
Theo neemt het op tegen
Milan, ook hier weer een
snelle jonge speler tegen
overigens een goed spelende Theo, in de beginfa-
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se gaat het weer redelijk
gelijk op maar al snel
neemt Milan toch afstand
en met 12-21 en 16-21 is
de partij voor Mierlo. Theo
geeft weer alles wat hij in
huis heeft zoals we van
hem gewend zijn en speelt
een goede partij en zo zit
het.
Als laatste onze invalster
Suzanne, Suzanne begint
geweldig goed heeft een
goede opslag en legt daar
de basis voor de punten
met 21-11 gaat de set naar
Mixed, zou er dan toch nog
een puntje inzitten?.In de
tweede set gaat haar tegenstandster
Suzanne
achterin houden om dan
met een korte lob het punt
te maken en hier heeft Suzanne niet voldoende antwoord op met 14-21 is de
set voor Mierlo. Een derde
allesbeslissende
nodig
voor de overwinning, al
snel is duidelijk dat de ervaring bij Suzanne nog
ontbreekt en met 9-21 is
de partij voor Mierlo. Suzanne heeft ondanks verlies een goede partij laten
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zien en met wat meer ervaring kan ze nog vele partijen in haar voordeel gaan
beslissen let maar op. Proficiat Suzanne goed gedaan.
Ondanks het 8-0 verlies
toch een plezierige badminton avond geweest verloren van een faire tegenstander die op dit moment
voor ons te sterk is en tevens een kampioenskandidaat, we weten hoe dit
voelt we hoeven maar terug te gaan naar 20132014 en we hebben het
toen volledig waar gemaakt
mooi toch.
Bij dezen wil ik Suzanne
namens alle teamleden
van Mixed 7 bedanken voor
de invalbeurt graag tot een
volgende keer.

Mixed 7, 4de klasse l

8-0 verlies voor
Mixed 7
Door Toon Slaets
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Helmond 12-01-2017,
Wedstrijd BC85 tegen
Mixed 7
De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar
2017 ditmaal met een geheel opaenomateam, Anja
is geblesseerd, Toon nog
herstellende, aanwezig waren Annie, Dora,Tini,Theo
(Toon als teller) en Hein als
invaller. We staan voorlaatste op de ranglijst daar 2
punten in mindering zijn
gebracht, onze tegenstander staat helemaal onderaan dus er moet wat te halen zijn zeg ik maar op
voorhand.
Daar er meteen een extra
baan ter beschikking stond
werden de GD tegelijk gespeeld Dora met Theo en
Annie met Hein. Dora en
Theo moesten alle zeilen
bijzetten om de set binnen
te halen met 23-25 werden
ze tenslotte winnaar, Annie
en Hein hadden minder
moeite met 16-21 pakten
ze de eerste set. Na een
kleine aanwijzing begonnen Dora en Theo aan hun

tweede set het liep nu een
stuk beter de oudjes waren
in middels warm en wisten
waar de zwakke plekken
zaten waar ze gretig gebruik van maakten met 2110 pakten ze de volle winst.
Annie en Hein lieten er in
de tweede set ook geen
gras over groeien met regelmaat wisten ze de tegenstander op het verkeerde been te zetten en ook zij
pakken de volle winst met
13-21 is de partij voor
Mixed. Proficiat aan alle
vier.
Het HD met Tini en Hein,
twee ervaren spelers die
graag een schutteltje kort
leggen en de tegenstander
uitdagen aan het net, ook
deze keer weer regelmatig
mooi om te zien zeker als
het ook nog goed gaat Tini
en Hein domineerden de
partij en met 12-21 en 1421 pakten ze de volle winst.
Goed gedaan heren proficiat.
Dora en Annie beginnen
met het DD, het is vanaf
het begin een beetje ploeteren ze komen wel op een
mooie voorsprong (19-14)
maar geven de tegenstander te veel ruimte waardoor
deze terugkomt naar 2020, en met 22-20 de set
pakt. In de pauze even
aangegeven hoe ze moeten spelen en ziedaar het
resultaat met gemak pak-

ken ze de twee laatste sets
en wel met 9-21 en 10-21
dus ook hier weer de volle
winst. Proficiat dames je
weet nu hoe het moet.
Tini begint met het eerste
HE, Tini is goed in vorm de
laatste tijd en dan ook
moeilijk verslaanbaar in de
single, ook nu liet hij zijn
tegenstander met regelmaat de verkeerde kant op
gaan(waar hij dan zichtbaar plezier in heeft overigens met alle respect voor
zijn tegenstander). Zijn tegenstander doet wat hij
kan maar Tini is te sterk
vandaag met 12-21 en
9-21 is de partij voor Tini,
proficiat met een mooie
partij.
Nu Dora met haar DE,
daar Anja wegens blessure niet aanwezig is moet
Dora het DE voor haar rekening nemen wat ze normaal niet doet en het is afwachten hoe haar arm zich
houd. Het gaat mooi tegen
elkaar op beide dames
maken er een mooie partij
van en de stand blijft ook
in evenwicht doch op het
eind kun je zien dat Dora
het niet meer kan volhouden maar dan zitten we al
op 17-17 dus nog zo slecht
nog niet, jammer maar de
set gaat naar BC 85 met
21-17. Alvorens met de
tweede set te beginnen
geeft Dora aan deze niet
meer te spelen wat een
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verstandig besluit is, haar
tegenstandster Hilde vind
het erg vervelend voor
Dora en heeft serieus met
haar te doen, jammer maar
een goed besluit van Dora
die in ieder geval heeft laten zien dat ze nog steeds
tot het gaatje gaat ondanks
alles, proficiat Dora.
Theo met het tweede HE,
hij heeft een jonge tegenstander tegenover zich die
ook nog links is met badminton en al heeft laten
zien over kwaliteit te beschikken dus Theo kan aan
de bak. En aan de bak gaat
Theo, vanaf het begin laat
hij zien wat hij kan (resultaat van trainen onder festus).Met 12-21 gaat de set
naar Theo. In de pauze nog
een paar kleine aanwijzigingen en Theo laat geen
spaan heel van zijn tegenstander wat het mooie is
als je Theo een aanwijzing
geeft voert hij die ook nog
eens mooi uit prima gedaan Theo proficiat en hou
dit vast. 7-21 winst.
Annie als laatste met haar
DE, het is een levendige
partij beide dames geven
elkaar geen duimbreed toe
met een stand van 20-20 is
het de vraag wie gaat de
winst pakken, helaas voor
Annie gaat de winst naar
BC85 met 22-20. Ook nu
een paar aanwijzigingen en
meteen gaat het een stuk
beter Annie wint de tweede
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set met 16-21, mogelijkheden voor de volle winst zijn
aanwezig maar in de derde
set komt Annie meteen met
5 punten achter en weet
deze niet meer in te halen
met 21-15 is de set en partij
voor BC85, drie sets is
voor Annie net een brug te
ver maar verder een goede
partij van beide dames.
Volgende keer in twee sets
Annie.
Een mooie badmintonavond en gewonnen met
6-2 een goed begin in het
nieuwe jaar 2017. Hein bedankt voor het invallen en
je weet het graag tot een
volgende keer namens het
gehele team opasenomas.

Mixed 4, 1ste klasse l

Koppositie voor
Mixed 4
Door Ruud Fransen

Bakel 2 – Mixed 4
Op 22 december speelde
Mixed 4 de laatste wedstrijd uit de eerste competitiehelft. Als trotse lijstaanvoerder gingen we vol
goede moed naar de Suytkade. Enkele dagen voor
deze belangrijke wedstrijd
is Bas F. terug gekeerd van
een half jaar studie in Melbourne. Hoewel hij door
een flinke trainingsachterstand nog niet fit genoeg
was om direct terug te keren in de basis, was hij na-
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tuurlijk wel
aanwezig om
zijn rol als
teamleider
weer over te
nemen van
ondergetekende en om
de rest aan
te moedigen.
Aangezien
Bas v. L. nog
altijd kampt
met
een
schouderblessure
speelden we
in dezelfde
opstelling als
de
vorige
(zeer succesvolle) wedstrijd.
De 1e GD, Anne en Ruud,
verliep niet zo soepel als
andere keren, Anne was
enigszins vermoeid van
een lange dag en had
moeite in haar spel te komen. Echter, als kampioenskandidaat moet je ook
mindere wedstrijden zien
te winnen, en dat gebeurde
dus ook. Na verlies van de
eerste set, toch een driesets overwinning. Vervolgens mochten Jeroen en
Sabitry aan de bak. Ook
hier verlies in de eerste set,
een benauwde overwinning in de tweede set en
dus opnieuw een driesetter. Deze keer ging de wedstrijd echter wel naar onze
tegenstanders uit Bakel.
1-1 dus na de gemengd
dubbels. In de HD hadden
MINIMIKS Februari 2016

Roger en Ruud geen enkel
probleem. Op routine werd
deze wedstrijd ruim en in 2
sets gewonnen. Onze dames, Sabitry en Lauri, hadden het een stuk zwaarder.
Zij verloren dan ook met
ruime cijfers hun wedstrijd.
Stand na de dubbels dus
2-2. Het leek er dus op dat
we af zouden gaan naar
een gelijk spel deze keer.
Nadat Roger, lichtjes geblesseerd aan de kuit, zijn
single verloor begon het er
toch uit te zien of we inderdaad
onze
eerste
verliespunt(en) gingen leiden. Na Roger mocht Anne
weer aantreden. Opnieuw
had ze veel moeite om in
haar spel te komen, de eerste set ging dan ook tot
wanhoop van Anne heel
ruim naar de dame uit Bakel. Anne heeft echter een

bloedhekel aan verliezen
en is daarnaast heel goed
te coachen. Puntje na puntje knokte ze zich terug in
deze spannende partij. De
opluchting en blijdschap
nadat ze partij toch in 3
sets (laatste set 21-19) wist
te winnen waren dan ook
enorm, bijzonder knap gedaan! Stand dus opnieuw
gelijk, 3-3. Jeroen en Lauri
hadden duidelijk een boost
gekregen van de mooie
prestatie van Anne. Beiden
speelden een prima partij
waarin ze de tegenstander
geen enkel moment het
idee gaven dat er tegen
hun die dag iets te halen
viel. Twee tweesets over-

winningen en daarmee
toch nog een 5-3 eindstand. Hiermee heeft
Mixed 4 alle wedstrijden in
de eerst helft gewonnen

en zijn we met 6 punten
voorsprong de winterstop
in gegaan.
Sportieve groet, Ruud

Scoringspercentages senioren
Scoringspercentages Heren

Scoringspercentages Dames

TOTAAL

TOTAAL
1

Anne Kluijtmans

s

w

%

12

10

83

1

s

w

%

Stan vd Heijden

7

7

100

Ruud Fransen

8

8

100

2

Anja Beekmans

6

5

83

2

3

Lauri de Greef

12

9

75

3

Jan de Jong

19

17

89

4

Evi v Rixtel

14

10

71

4

Rene Schepers

19

16

84

Roger v Lieshout

8

6

75

16

11

69

5

Marije Daems

14

10

71

5

6

Yvonne Lahaije

12

7

58

6

Gert Lahaije

7

Lisa v Vijfeijken

14

8

57

7

Hein v Vijfeijken

6

4

67

8

Monika Slaets

15

8

53

8

Martijn v Oeffel

11

7

64

9

Sabitri Heesakkers

6

3

70

9

Johan Penninx

11

7

64

8

4

50

10 Martijn Coppens

17

10

59

10 Katja vd Vorst
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Standenlijst senioren 2016-2017

Programma en uitslagen senioren
Uitslagen Januari 2017

do

09-02

BCAB 1- Mixed 1

2

Top klasse

Hoofdklasse

Overgangs klasse I

22-12

Bakel 2- Mixed 4

3-5

wo 15-02

Someren 3- Mixed 8

14

1

Con Brio 2

9-62

1

Mixed 2

8-39

1

Mierlo 2

11-01

BC85 3- Mixed 7

2-6

do

Mixed 8- Never Down 2

4

2

Con Brio 1

9-52

2

Phoenix 2

8-37

2

Boemerang 1 6-27

23-02

6-35

Mixed 2- Sm Bruang 1

5-3

Mixed 5- BCAB 4

11

3

Phoenix 1

9-41

3

Hanevoet 1

8-37

3

RBC 1

6-25

Mixed 8-Mierlo 7

4-4

wo 08-03

Mixed 1- Con brio 2

1

4

Mierlo 1

9-34

4

Brabantia 1

8-35

4

Brabantia 2

6-22

12-01

Mixed 6- Hanevoet 3

0-8

do

Play offs Hoofdklasse

1

5

Ganzeveer 1

9-33

5

Bakel 1

8-32

5

Mixed 3

6-19

18-01

Phoenix 1- Mixed 1

7-1

Mixed 6 - Boemerang 2

4

6

BCAB 1

9-33

6

Sm Bruang 1

8-32

6

Fair Play 2

6-16

Mixed 7- Mierlo 8

0-8

Rooise BC- Mixed 3

14

7

Mixed 1

9-23

7

Con brio 4

8-31

Con Brio 1- Mixed 1

2

8

Con Brio 3

9-10

8

BCV 73

8-31

Mixed 7 - Ganzeveer 3

14

9

Phoenix 3

8-24

3de - 1ste Hoofdklasse

15

10

SRH 1

8-22

09-03

wo 15-03

SRH 1- Mixed 2

1-7

19-01

Never Down 1- Mixed 5

6-2

25-01

Mixed 3- Mierlo 2

2-6

26-01

Mixed 1- Mierlo 1

3-5

01-02

Mixed 5- Mierlo 4

Heeze 1- Mixed 4

5

Gemert 5- Mixed 7

Bakel 2- Mixed 6

15

Bakel 4- Mixed 8

4

Mixed 3- Fair play 2

14

Mixed 1- Con brio 3

4

Mixed 4- Dommelen 2

1

16-03

wo 22-03

Brabantia 2- Mixed 3

Programma febr/maart 2017
wo 08-02

do

do

23-03

Hanevoet 4- Mixed 5

Gemert 2- Mixed 5

2

Con Brio 6- Mixed 4

3

play off Hoofdklasse

12

Gemert 3- Mixed 6

4

Mixed 8 - Dommelen 4

15

Mixed 6- Brabantia 3

2

Mierlo 9- Mixed 7

wo 29-03

do

30-03

Eerste klasse I
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Tweede klasse II

1

Mixed 4

5-29

1

Hanevoet 3

7-36

1

Gemert 2

2

Bakel 2

6-24

2

Brabantia 3

7-35

2

Never Down 1 8-42

3

Con brio 6

6-3

3

Mierlo 5

7-33

3

Mierlo 4

7-35

4

Heeze 1

5-23

4

Boemerang 2 7-29

4

Mixed 5

7-35

5

Eindhoven 1

5-3

5

Mixed 6

6-22

5

SRH 2

7-16

6

Dommelen 2

5-5

6

Bakel 3

7-15

6

Hanevoet 4

8-15

7

Gemert 3

7-12

7

BCAB 4

7-14

Vierde klasse I
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Tweede klasse I

8-51

Vierde klasse I

1

Mierlo 8

6-38

1

Dommelen 4

5-33

2

Ganzeveer 3

6-37

2

Someren 3

5-30

3

Gemert 5

6-23

3

Never Down 2 5-17

4

MIxed 7

6-17

4

Bakel 4

5-17

5

BC ‘85 3

6-17

5

Mierlo 7

5-15

6

Mierlo 9

6-12

6

Mixed 8

5-8
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Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693

56

MINIMIKS Februari 2017

info@de4seizoenen.com

