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Agenda

1 april: Feestavond senioren
21-22-23 april: Jeugdkamp
19 mei: Ouder-kind avond
21 mei: Huldiging kampioenen HBB jeugd
14 juli: afsluiting seizoen

Noteer deze data in je agenda!

Anouk vd Molengraaf
Roos Hupkes

Mila  Kluijtmans

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

Jeugd 35 31 66
Mini’s 5 4 9

Senioren 36 44 100

Nsl 11 7 18
Osl 3 3
Ereleden 1 5 6
Totaal: 48 59 40 35 182

Bestuur BC Mixed
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

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

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

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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Totaal

Luca Melena
Josje Paulussen
Amber van Duynhoven

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Van de redactie...

Badminton. Leuk. Vroeger was er nog een strijd tussen 

Carlton en Yonex aanhangers. Men was vaak merken-

trouw. Ikzelf had Yonex en Level. Altijd fijn mee gespeeld. 

Maar er waren ook Wilkinsons en allerlei merken waar ik 

nu en toen nooit van gehoord had.

Shuttles hadden we toen in 1 vorm. De carlton shuttle. 

Zo’n plastic onding wat je met een kracht van 10 op de 

schaal van Richter naar de overkant kon jassen. Zeer 

regelmatig scheidde het dopje zich van het jurkje en had 

je een projectiel wat zich als door een aardappelgeweer 

afgeschoten pieper doorheen de zaal bewoog. Meestal 

op de hoogte van een basketbal net. Het rokje dwarrelde 

dan zielig vlak voor je voeten naar de grond. Of het bleef 

fijn tussen je snaren steken. Als pesterige herinnering van 

een verloren punt. Tsja en toen kwam de Yonex shuttle. 

Bedankt Yonex. Tot 25 jaar later heb ik immer nog een 

chronische blessure aan mijn arm door dat rotkreng. Qua 

racket is het voor mij Yonex, Yonex Yonex. Qua shuttle 

absoluut niet.
Sinds een aantal jaar kunnen we genieten van de gele 

Yonex shuttle. Schijnt fijner te spelen in een lichte zaal. 

Dat zou best kunnen. Ik heb er nog nooit mee gespeeld. 

Ik heb eens opgezocht hoe het eigenlijk zit met dat ge-

kleurde bandje omheen de shuttle. Blijkbaar komt dat 

bandje in drie kleuren voor. Rood, groen en blauw. Welke 

vlag heeft ook die kleuren?

De kleurtjes hebben met de snelheid van de shuttle te 

maken. Wist je dat? Ik niet.

Groen is traag, blauw is medium en rood is snel. Nieuws 

voor mij.
Doe mij maar eens zo’n rooie. Maar dan wel van Carlton.

Och eigenlijk maakt het niet uit. Speel fijn met je eigen 

racket naar keuze en ook met de shuttle die je zelf prima 

vindt. Als het maar leuk is en als je maar lol hebt.

Prettige lente

Arne
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Van jullie voorzitter Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 12-01-2016. 
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen-
ning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan  van der He-
ijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: •Mail van de 
HBB met een uitnodiging 
voor een extra ledenverga-
dering op 13 februari.
•Mail van BC Alouette voor 
een uitwisseling.
Uitgegaan: •Mail naar Gan-
zeveer voor een samen-
komst omtrent samenwer-
king.
3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 15 december 
2016 •De notulen zijn met 
dank aan Gert goedge-
keurd.
4.Financiën
•Niets.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Pedro van Gaans

6.Commissies 
•Recr.  –Niets.  
•JC:  -De voorbereidingen 
voor het kamp lopen, uit-
nodigingen worden 
half januari verstuurd.
-De bewijzen van goed ge-
drag komen binnen, moe-
ten worden gescand
om ze ook digitaal te be-
waren. -Voor het eerste 
uur worden nog enkele 
jeugdbegeleiders gezocht
• Red:   -Niets.
• Bac:   -Agenda doorge-
nomen. -Uitnodigingen 
voor de feestavond moe-
ten worden verstuurd, niet
vergeten om de 16+ jeugd 
uit te nodigen.
•TC: -Er zijn 114 inschrij-
vingen voor het jeugdtoer-
nooi, ongeveer net zo
veel als vorig jaar.  

• CC: -Lijst met scores van 
Festus doorgesproken,  
-Uitwisseling met Aloutte 
besproken.• Sfeer:  -Goed.
• PR: -Niets. • Website: 
-Niets • Archiefcommissie: 
Niets.
7. Kaderavond
• Kort wat mogelijkheden 
besproken, vervolg op 
donderdag 7/2.
8. Rondvraag
•De extra ledenvergade-
ring van de HBB bespro-
ken.  •De gladde zaalvloer 
wordt erger, er komt een 
onderzoek samen met de
fabrikant om de oorzaak te 
achterhalen.   • De volgen-
de vergadering is op don-
derdag 16 februari.
9 Sluiting
• Ton sluit de vergadering 
om 23.45 uur.

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Voor 
de meeste competitie teams resteren er nog maar een paar 
wedstrijden. De competitie commissie en de jeugdcommissie 
kijken alweer vooruit naar het nieuwe seizoen en beginnen 
binnenkort alweer met de samenstelling van de teams voor 
volgend seizoen. Maar dat betekent niet dat er dit seizoen 
niets meer staat te gebeuren.

Uiteraard hebben we al een kampioen in de jeugdcompetitie. 
Het team van teamleiders Martijn, Claudia en Teun is glorieus kampioen gewor-
den in de H-klasse. Mirne, Suzie, Irene, Lieke, Finn, Marik, Rune en Niels heb-
ben het super goed gedaan. Ook in de E-klasse is er een kampioen op komst, 
maar die moeten nog even geduld hebben tot de laatste competitiedag. Bij de 
senioren liggen twee teams op koers om kampioen te worden. Dat is team 4 in 
de 1e klasse en team 2 in de hoofdklasse. Houdt de social media en de website 
goed in de gaten en komt de teams aanmoedigen tijdens hun kampioenswed-
strijd. Dat maakt het nog mooier. 

Op 1 april aanstaande staat er weer een fantastische feestavond op het pro-
gramma. Dit jaar uiteraard weer in onze eigen kantine van gastheer Hans van 
Gend. Gezelligheid gegarandeerd met dit jaar DJ Jorg Krijnen, de traditionele 
loterij met schitterende prijzen, lekkere hapjes en drankjes en een spectaculair 
gastoptreden. Nog niet aangemeld? Snel doen dus.

En dan komt natuurlijk het jeugdkamp om de hoek kijken. In het weekend van 
21, 22 en 23 april gaan de jeugdbegeleiders weer op stap met een grote jeugd-
groep. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een knaller te wor-
den. Maar dat kan ook niet anders met zoveel leuke mensen en kinderen. Per-
soonlijk heb ik er ook weer heeeeeel veeeeel zin in.

Ik wens alle teams nog een goede afsluiting van het seizoen.

Ton Slaets Filiaal: Veghel

Doornhoek 3720
5465 TA Veghel
0413366678

www.wildkamp.nl
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George Permis Levysshohn
Joran Jansen
Calvin Bots
Ellen Kuhn
Geri Marinussen
Vera vd Crommenacker
Remy Wieland
Ise van Maaren

25-03
26-03
04-02
06-04
06-04
08-04
10-04
11-04

Ruud Fransen
Mascha Hoeks
Marlene Megens
Marit vd Kerkhof
Marije Daems
Maikel Iven
Mirjam vd Wijdeven
Gert Lahaije
Evi van Rixtel
Peter Barendse
Sonja van Erp
Jan Driessens
Leslie Heerdink
Hans Rietveld

Van H
arte G

efeliciteerd

15-04
16-04
17-04
18-04
20-04
23-04
26-04
30-04
03-05
04-05
07-05
07-05
08-05
08-05

Nog even geduld
Volgende week wordt het thema onthuld. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, spannend!

Kamp 2017

21-22-23 
april

             Hallo jongens en meisjes

In deze minimiks weer heel veel verschillende 

onderwerpen. Mixed 7 is op 12 februari kampioen 

geworden. Knap gedaan allemaal en nogmaals profi-

ciat. Leuk ook om jullie voorbij te zien komen op 

Kontakt TV.   Ook Novi en Robin hebben een knappe 

prestatie behaald, zij zijn namelijk allebei Brabants-

kampioen geworden in het enkelspel. Novi en Robin 

proficiat. 
Heel blij zijn wij met de copij die we hebben gekregen 

van enkele jeugdleden. Neva heeft een stukje ge-

schreven over het landskampioenschap. Wat zij daar 

heeft gedaan lees je op blz 26.  Pleun en Kelly heb-

ben een idee, misschien vinden jullie dat ook leuk, we 

horen het graag. Kijk maar snel op blz. 25.

 
Ik wens jullie weer veel lees kijk en puzzelplezier

Namens de jeugdcommissie en de redactie

Marlie Fransen
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4 jeugdbegeleiders (Ma-
rieke van Turnhout, 
Wendy Verbrugge, Ton 
Slaets en Monika SLaets) 
zijn in september van 
het vorig jaar gestart 
met de cursus Sportlei-
der 2 Badminton. Deze 
cursus werd verzorgd 
door Badminton Neder-
land onder de vlag van 
NOC-NSF. De cursus 
werd gehouden in Sport-
hal D’n Ekker in Beek en 
Donk. Afgelopen zater-
dag 4 februari was de af-
rondings dag van de 
cursus. 

Elke vrijdagavond van 
18.30-20.30 uur sporten er 
zo’n 70 kinderen in ver-
schillende leeftijdsklassen 
bij Badminton club Mixed. 

Sportleider 2 

BC Mixed is vier gediplomeerde 
sportleiders rijker.
Door Marlie Fransen

De trainingen worden ver-
zorgd door zo’n 15 jeugd-
begeleiders en hierbij wor-
den ze ondersteund door 
hoofdtrainster Marlie Fran-
sen (A-trainster/Sl3). Om 
het niveau van de trainin-
gen op een hoger niveau te 
krijgen zijn er in september 
4 begeleiders begonnen 
met de cursus Sportleider 2 
Badminton (Sl2). De jeugd-
begeleiders geven allen 
training aan een eigen 
jeugdgroep. Door deze cur-
sus krijgt iedere jeugd-
groep dus een eigen gedi-
plomeerde trainer. De cur-
sus werd verzorgd door 
badminton Nederland en is 
gegeven door Leon Floren-
tinus.(B-trainer/Sl4). Hij 
werd daarbij geassisteerd 
door Marlie.

Cursus.

In september startte de 
cursus met een introductie-
middag van 2 uur. Daarna 
werden in 6 cursusdagen 
van 3 uur de basisvaardig-
heden van het training ge-
ven aangeleerd.
Elke cursusdag begon met 
een uur theorie waarna er 
nog 2 uur praktijk volgde. 
De cursisten konden op 
deze manier de geleerde 
theorie meteen toepassen 
in de praktijk. Ook werd er 
aandacht besteed aan een 
stukje eigen vaardigheid. 
Door middel van praktijkop-
drachten moest de cursist 
de kneepjes van het trai-
nersvak daarna weer enke-
le weken zelf uit proberen 
met een groepje van min-
stens 8 kinderen bij de ei-
gen vereniging. Hierbij 
werd men ondersteund 
door de praktijkbegeleider. 
Voor de afronding van de 
cursus Sportleider 2 moes-
ten de cursisten een portfo-
lio inleveren  Hierin staat 
onder andere een beschrij-
ving van de doelen en ont-
wikkeling van de cursist 
zelf, maar ook een uitwer-
king van de opdrachten die 
de cursisten hebben gekre-
gen. Zo moesten er naast 
het training geven bij de 

vereniging ook nog wed-
strijden begeleid worden 
en moest de cursist assis-
teren bij een activiteit Tij-
dens de afrondingsdag 
moesten ze een training 
geven waarmee de cursus 
officieel werd afgerond. 

Afronding

Op 4 februari j.l. was het 
dan zover. Voor 9 van de 
11 cursisten stond deze 
dag, na goedkeuring van 
het portfolio, in het teken 
van het afronden. Onder 
toezicht van de examinator 
moest Iedere cursist aan 
de eigen groep van 8 kin-
deren een training geven. 
De training moest bestaan 
uit een warming-up en een 
badminton les.  Alle vier de 
Mixed kandidaten begon-
nen met een portie gezon-
de spanning aan de trai-
ning. Ze hebben in de af-
gelopen 5 maanden heel 
veel bijgeleerd en dit lieten 
ze dan ook allemaal zien. 
Er werden hele goede trai-
ningen gegeven en de 
aanwezige jeugd deed 
goed hun best om hun trai-
ner een handje te helpen 
bij het examen. De trainin-
gen werden gewaardeerd 
met een ruime voldoende. 

BC Mixed mag trots zijn op 
deze vier jeugdbegelei-
ders, de vereniging is van-
af nu vier gediplomeerde 
Sportleiders rijker. 
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Zondag 12 februari was het 
zover.... De 8e competitie-
wedstrijd voor de jongens 
en meisjes van Mixed 7.
Iedere zondag spelen zij 
tegen twee andere teams. 
Mixed 7 was tot dat mo-
ment nog ongeslagen.
Dus had Mixed 7 inmiddels 
een aardige voorsprong 
opgebouwd en op zondag 
de 12e lag het kampioen-
schap binnen handbereik.
Op de heenweg zei een 
van de meiden al "als wij 
vandaag geen kampioen 
worden eet ik mijn schoen-
veters op!" Kortom, de wil 
om te winnen was bij ieder-
een aanwezig.
Maar kampioen wordt je 

niet zomaar, dus de zenu-
wen, die toch wel aanwezig 
waren, moesten in be-
dwang worden gehou-
den....
Inmiddels stroomde de tri-
bune vol opa's, oma's, ou-
ders, broers en zusjes. 
Ook het bestuur van B.C. 
Mixed en de jeugdcommis-
sie waren aanwezig om de 
spelers van Mixed 7 aan te 
moedigen.
Ook de mooie spandoeken 
ontbraken niet. Naarmate 
het einde van de tweede 
wedstrijdronde naderde 
kon het het kampioenschap 
de kinderen bijna niet meer 
ontglippen....
Nadat ook de laatste singel 

Kampioen!

was gewonnen was het 
kampioenschap een feit en 
kon het feest beginnen!!! 
Medailles, cadeautjes en 
snoepzakjes werden over-
handigd aan onze trotse 
kampioenen.
In de kantine werden de 
kinderen en begeleiders 
door het bestuur van B.C. 
Mixed getrakteerd op een 
lekker glaasje drinken en 
een zakje chips.  Zondag 
19 maart speelt Mixed 7 
haar laatste competitie-
wedstrijd en zullen zij de 
tegenstander laten zien dat 
zij terecht de nummer 1 zijn 
geworden.
Suzie, Irene, Mirne, Lieke, 
Rune, Finn, Marik en Niels, 
hartelijk gefeliciteerd met 
jullie welverdiende kampi-
oenschap!!

Mixed 7 eindigd op de eerste plaats!
Door Claudia Verheijen
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Al het hele seizoen lang 
presteert het team onder 
leiding van maar liefst 3 
teambegeleiders erg goed. 
Martijn Coppens, Claudia 
Verheijen en Teun van der 
Vorst hebben niets te kla-
gen over de inzet, het en-
thousiasme en de presta-
ties van ‘hun’ jeugdteam. 
De eerste 6 wedstrijden 

Team blijft heel
seizoen lang 
ongeslagen. 
Jeugdteam 
Mixed 7 
kampioen!
Door Ton Slaets

van het seizoen werden 
ruim gewonnen. Toen ze 
eind november een wed-
strijd gelijk hadden ge-
speeld voelden ze dat ze 
er vol voor moesten blij-
ven gaan. De tegenstan-
ders worden tijdens het 
seizoen ook beter en je 
mag niet verslappen want 
voor je het weet heb je 
een wedstrijd verloren. 
Dat gelijke spel heeft het 
team weer op scherp ge-
zet en met zeven overwin-
ningen op rij werd dan ook 
op overtuigende wijze het 
kampioenschap binnen 
gehaald. Op de kampi-
oensdag vroegen enkele 
kinderen tijdens de wed-

strijd of ze nu al kampioen 
waren. Teambegeleider 
Martijn gaf ze mee: “Nee 
jongens nog niet, het 
kampioenschap moet je 
nog verdienen”. Nadat 
ook de laatste single was 
gewonnen kon de huldi-
ging beginnen. Onder het 
toeziend oog van heel 
veel supporters kregen de 
kinderen en de begelei-
ders een leuk cadeau uit 
handen van de jeugdcom-
missie. Ook het bestuur 
was gekomen om het 
team te feliciteren. De 
teamleiders hadden voor 
alle spelers een mooie 
medaille meegenomen. 

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22   5741 GL   Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249  Mob.: 06 22235797 

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

12 13
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Jeugdtoernooien

Junior Master 
Hoorn
Mooie prestaties 
van Novi Wieland
Bron: 
http://www.bcgeldrop.nl

Na haar winst in het enkelspel tijdens de af-
gelopen Geldrop Open in de categorie 6 
had Novi haar goede vorm mee genomen 
naar Hoorn waar ze in de klasse U15 uit-
kwam. 
Nadat ze in de poule fase al gewonnen had 
van 4e divisie speelster Susan Li moest ze 
in de halve finale aantreden tegen de als 
nummer 1 geplaatste, en ook in de 4e divi-
sie uitkomende, Nienke Kwakkenbos. Na 
een spannende wedstrijd won Novi ook 
deze wedstrijd knap in drie sets met 21-13, 
17-21 en 21-18. In de finale speelde Novi te-
gen Fenna Laros en na een spannende 
wedstrijd moest ze zich helaas met 21-18 en 
21-18 gewonnen geven. In de damesdub-
bel, samen met Anouk van Wijk, behaalde 
Novi zeer overtuigend de finale. In de finale 
moesten ze zich gewonnen geven tegen 
Kirsten de Wit en Iris met de set standen 
21-13 en 21-6. In de mix speelde Novi met 
Jules van Wijlick en werd hierin helaas in de 
poule fase uitgeschakeld.

Brabantse Jeugdkampioenschap-
pen Badminton
Door Astrid Wieland

In het weekend van 18 en 
19 februari werden in de 
sporthal De Slagen in 
Waalwijk de Brabantse 
Jeugdkampioenschap-
pen Badminton ge-
speeld. Hieraan deden 
drie spelers van BC 
Mixed mee. Eva Schar-
dijnn, Robin Slaets en 
Novi Wieland hebben 
zichzelf namens BC 
Mixed van hun beste kant 
laten zien.

Novi Wieland kwam uit in 
de leeftijdsklasse onder 15 
(U15) veren. Dat betekent 
dat zij met veren shuttles 
speelt. Ze deed mee in alle 
onderdelen en behaalde 
ook in ieder onderdeel 
prijs. In het gemengd dub-

belspel behaalde ze samen 
met partner Gijs Schrep-
pers een tweede plaats. En 
zowel in de dames dubbel, 
met parner Iris van Leijs-
sen als in de dames enkel  
werd zij 
Brabants 
kampi-
oen, U15 
veren. De 
dames 
enkel par-
tij won ze 
op zeer 
overtui-
gende 
wijze. Een 
knappe 
prestatie 
van Novi 
die pas 13 
jaar oud 

is. Haar vele trainingsuren 
op het Regionaal Trainings 
Centrum in Deurne betalen 
zich uit. 
Eva Schardijn en Robin 
Slaets kwamen uit in de 
klasse U15 nylon. In deze 
wonnen zij het dames dub-
bel. In het enkelspel kwam 
Eva tot een gedeelde der-
de plaats. Robin wist in het 
enkelspel met vele mooie 
wedstrijden de finale te be-
reiken. Ze was in de finale-
partij te sterk voor haar te-
genstander en werd Bra-
bants kampioen in de klas-

se U15 nylon.  
Met maar liefst 5 medailles 
heeft BC Mixed een uitste-

kend resultaat behaald. De 
vereniging is dan ook zeer 
trots op de prestaties van 

deze drie dames. 
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Uitnodiging 
HBB Jeugd Kampioenschappen 2017
Op zondag 21 mei worden de HBB-jeugdkampioenschappen  gespeeld in sporthal 
Suytkade te Helmond. Het toernooi zal om 9.00 uur beginnen. Streven is om rond 
17.00 uur te beginnen met de prijsuitreiking. Aansluitend aan het toernooi zullen de 
kampioenen van de jeugdcompetitie gehuldigd worden.

Er wordt gespeeld in de Dames dubbel, Heren dubbel, Dames enkel en Heren 
enkel. 

Inschrijven kan tot 1 mei op het toernooiadres van de HBB: toernooi@hbbond.nl.of 
bij de jeugdcommissie!
Het zou leuk zijn als wij als BC Mixed met een hele grote groep aanwezig zullen 
zijn.

Wil je meer weten over dit toernooi, kijk dan op https://www.hbbond.nl

Geef je snel op!!
Dames poule 6
1. Robin Slaets & Eva Schardijn

veel teams in een bijna gelijke stand ein-
digden. Tijdens het badmintonnen konden 
de spelers genieten van heerlijke krenten-
bollen en appels van Jumbo Someren, 
verfrissende flesjes water van Albert Heijn 
Someren en gezonde snoeptomaatjes 
van Greenco: ze zijn niks tekort gekomen!

Druk bezocht Jeugdtoer-
nooi
Bron: www.badmintonclub-someren.nl

Een volle zaal tijdens de 18e editie van het 
Jeugdtoernooi. Afgelopen zondag vulden 
maar liefst 110 jonge badmintonspelers de 
sporthal, en ook de tribune zat vol met en-
thousiast publiek. De hele dag zijn de 
jeugdspelers sportief bezig geweest. Er 
werd gestart met een gezamenlijke war-
ming-up, waarna in de ochtend de eerste 
wedstrijden werden gespeeld. De uitsla-
gen van deze wedstrijden waren bepalend 
voor de indeling in de middag. Zo werd het 
niveau van de spelers zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd, wat er voor zorgde dat 

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Heren poule 1
2..Felix Chiu & Tjisse Winkelmolen

Dames poule 5
2. Jente Jansen & Imke de Beer

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

De deelnemers van BC Mixed
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Pien Sijmens

Hallo allemaal

Mijn naam is FLOOR 
SWINKELS. Ben 13 jaar 
oud en woon in de Ouver-
turelaan in Beek en Donk 
samen met mijn vader 
Canto en moeder Susan. 
Ik zit in de eerste klas van 
het commanderij college in 

Gemert op het VMBO Ba-
sis. Mijn favoriete TV pro-
gramma’s zijn : Wie is de 
MOL en Expeditie Robin-
son en ik kijk graag naar 
filmpjes op YOUTUBE zo-
als Concentrate. Verder ga 
ik graag op vakantie. Mijn 
favoriete landen zijn toch 
wel Turkije en Grieken-
land, maar ik zou graag 
een keertje naar Curaçao 
of Hollywood willen. 

Waarom BADMINTON ?

Mijn ouders hebben ook 
gebadmintond vandaar dat 
ik ook al jong bij Mixed 
ging spelen. Ons pap is 
soms nog wel actief op de 
vrijdagavond maar ons 
mam al lang niet meer 
(HaHa)
Ik ben dus al op jonge leef-
tijd begonnen en vind het 
een super leuke sport. He-
laas moest ik er eventjes 
mee stoppen omdat ik het 
niet kon combineren met 

het dansen wat ik ook 
graag doe maar vond het 
toch jammer en daarom 
ben ik nu weer een aantal 
jaartjes aan het spelen.
Ik vind het altijd super ge-
zellig op de vrijdagavond, 
samen met Pien en Janne 
hebben we altijd heel veel 
lol.
Ik vind MIXED een super 
leuke club, vooral het kamp 
is altijd gezellig. Ik heb nu 
al zin in het volgende kamp 
en hopelijk word het weer 
super gezellig!

Groetjes van mij.

Carnaval.    

Op vrijdagavond 24 februa-
ri was er geen training bij de 
jeugd. Deze avond stond in 
het teken van carnaval. Alle 
kinderen mochten verkleed 
komen badmintonnen.
Het is altijd spannend hoe 
de opkomst op deze avond 
zal zijn aangezien er veel 
mensen met de carnaval op 
vakantie gaan. Gelukkig 
had de jeugdcommissie 
niet te klagen over de op-
komst in het eerste uur, 
want om 18.15 uur stroom-
den de kinderen binnen.Al-
lerlei figuren waren er aan-
wezig. Bob Marley, K3, 
Mega Mindi, Spiderman en 
Spider woman, cowboys, 
piraten en indianen, politie, 

brandweer en boeven,  
prinsessen, een kikker, 
een hond en zelfs een ba-
naan. De zaal was omge-
toverd tot een mooie car-
navals zaal met serpenti-
nes en de lampen waren 
gedimt. De carnavalsmu-
ziek werd verzorgd door 
onze heuse DJ (wie kent 
hem niet): Piraat Stan.

Om 18.30 uur konden we 
beginnen. Natuurlijk met 
een warming-up. Op de 
muziek van Stan werd 
deze uitgevoerd en al snel 
liepen alle kinderen in po-
lonaise. Na de warming-up 
stonden er spelletjes op 
het programma. Allemaal 

Een mooie start voor carnaval.
Door Marlie Fransen

spelletjes die te maken 
hadden met badminton. Zo 
moest er o.a. geserveerd 
worden in hoepels die op 
de grond lagen of in een 
goal hingen. Er moesten 
ballonnen hoog gehouden 
worden en omdat het zo 
donker was in de zaal werd 
er gespeeld met licht ge-
vende shuttles. Het was 
kei gezellig. Op het einde 
van deze leuke carnavals-
training was er nog een 
verrassing voor de 2 leukst 
verklede kinderen. Onze 
DJ Stan was op deze 
avond niet alleen de DJ 
maar ook de jury. Hij ver-
koos Ise van Duijnhoven  
en Joris Boelens tot Mr en 
Miss MIxedcarnaval 2017. 
Tot slot hadden we nog 
een jarige in de zaal. Na 
een volmondig lang zal ze 
leven tracteerde Fenna 
van de Meulengraaf op 
een lekker zakje chips en 
werd ze gefeliciteerd door 
alle kinderen. 
In het tweede uur was het 
niet zo druk. Er werden in 
dit uur gezellig wat wed-
strijden op carnavalsmu-
ziek gespeeld. Voor deze 
kinderen een gezellig be-
gin voor 4 dagen carnaval. 
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 in… spin…. 
de bocht gaat in

zo lijkt 
  het net 
 of mijn hoofd 
      andersom 
              zit

      ik zou wel 
een banaantje
    lusten

volgend jaar 
ga ik als 
badmintonner

dit is 50 
centimeter

    zometeen 
      een 
slaapliedje

jaaaa 
mannnnn

          voel me 
     zwaar omdat 
  ik door de 
regen boog

 jaaaa 
mannnnnn

tis net 
afzwemmen, 
     ook met 
     kleren aan

met deze
 lenzen kijk 

ik dwars door 
het boekje

oei, 
dwars 

door de
 muur 

geslagen

 boe

Carnaval bij 
BC MIXED
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Vriendjes avond.    

Wat was het druk in de zaal.
Door Marlie Fransen

Op vrijdag 17 maart was 
het weer heel erg druk in 
de zaal. Het was vriendjes 
en vriendinnetjes avond 
voor de jeugd. In de eerste 
groep hadden dan ook bij-
na alle kinderen  een 
vriendje of een vriendinne-
tje meegebracht. Dus het 
was dubbel zo druk. 

Anniek, Lieke en Sanne 
hadden voor de mini’s 
weer een leuke training in 
elkaar gezet. De kinderen 
lieten aan hun vriendjes en 
vriendinnetjes zien wat ze 
al allemaal geleerd heb-
ben en er werden na een 
goede warming-up, leuke 
spelletjes gedaan. Er werd gelopen op een echte bad-

minton manier (chassez) 
en er werd met racket en 
shuttle geoefend. 
Ook in de groep van Ma-
rieke, Anke en Evi stonden 
er spelletjes op het pro-
gramma. 
In groepjes gingen de kin-
deren van het ene naar het 
andere spel. Alle spellen 
hadden te maken met bad-
minton of met een andere 
racket sport. Er werden 
gewone wedstrijdjes ge-
speeld, ballonnen hoog 
gehouden, shuttles gevan-

gen, etc. Er werd veel gela-
chen maar ook serieus ge-
speeld. 
In de oudste groep van het 
eerste uur, de groep van 
Wendy en Robin, werden 
er na een pittige warming-
up wedstrijden gespeeld. 
Op deze manier konden de 
competitie spelende kinde-
ren laten zien aan hun 
vriendjes en vriendinnetjes 
hoe leuk een echte bad-
minton wedstrijd wel niet 
kan zijn.  Om 19.30 uur. 
was het tijd om weer naar 
huis te gaan. Met een fol-
der, een shuttle sleutelhan-
ger en een bezweet ge-
zichtje gingen de meeste 
kinderen huiswaarts. Ho-
penlijk zien we sommige 
kinderen nog eens terug, 
ze hebben in ieder geval 
kunnen zien wat voor ge-

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!

zellige club BC Mixed is en 
hoe leuk badminton kan 
zijn.  
In het tweede uur werden 
er wedstrijden gespeeld. 
Met behulp van een stok 
kaarten werden de dub-
bels bepaald. De kinderen 
die een vriend of vriendin 
bij hadden speelden na-
tuurlijk met elkaar. Er werd 
fanatiek gebadmintond, de 
tijd vloog vooruit en al snel 
was het weer tijd om naar 
huis te gaan. 

22 23
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Voorspeeldag NBBJ.    

Op zaterdag 18 maart 
waren enkele jeugdspe-
lers van BC Mixed uitge-
nodigd om mee te doen 
aan de voorspeeldag van 
de NBBJ (Noord-Bra-
bantse Badminton 
Jeugdselectie). Irene, 
Lieke, Mirne, Neva, Marik 
en Rune gingen vol goe-
de moed naar Oss. Sa-
men met 15 andere kin-
deren tussen de 8 en 12 
jaar mochten ze laten 
zien wat ze kunnen. 
Met een rug en een buik-
nummer opgespeld, be-
gonnen ze met de warming 
up. Deze werd geleid door 
Leon Florentinus, die ook 
de trainerscursus aan 
Wendy, Marieke, Monika 
en Ton heeft gegeven. Tij-

dens de warming up moes-
ten de kinderen ook enkele 
vaardigheden laten zien, 
zoals voetenwerk en het 
hoog houden van de shut-
tle met de forehand afge-
wisseld met de backhand.  
Daarna werden de kinde-
ren opgedeeld in leeftijds-
groepjes 
en gingen 
ze tegen 
elkaar sin-
gelen op 
een halve 
baan. Er 
liepen alle-
maal trai-
ners rond 
met ieder 
een bloc-
note om 
aanteke-

ningen te maken, dus dat 
was best wel spannend. 
Maar uiteindelijk gingen de 
kinderen zo in hun spel op 
dat ze de trainers niet meer 
zagen, gelukkig maar! 
Toen moesten de papa's 
en de mama's mee met 
Leon die een presentatie 
had voorbereid, om het 
een en ander uit te leggen 
hoe de NBBJ te werk gaat. 
Kort samengevat; als je 
kind goed kan badminton-
nen kun je als ouder maar 
het beste je baan opzeg-
gen, want dan moet je twee 
keer per week om 
1700/1730u in de sporthal 
in Boxtel staan, ach je 
moet wat over hebben voor 
de sportcarrière van je 
kind, LOL.
Leon zei al wel dat hij, in de 
korte warming up tijd die hij 
gedaan had, zeer tevreden 
was over het niveau van de 

Een spannende dag
Door Teun van der Vorst

kinderen.
Na de presentatie konden 
de ouders weer gaan kij-
ken naar de badminton 
kunsten van de jongelui (en 
hier bedoel ik echt geen 
jong en lui mee, want de 
zweetdruppeltjes glinster-
den op alle koppies). 
Na nog een half uur dub-
bels gespeeld te hebben, 
was de voorspeeldag voor-

bij en konden ze zich weer 
omkleden...........het wach-
ten was op de verlossen-
de mail of ze door waren 
naar de kringtrainingen. 
En ja hoor 's avonds had-
den we al een mail gekre-
gen van Leon dat hij graag 
aan de slag gaat met alle 
kinderen die mee hadden 
gedaan aan de voorspeel-
dag. 

We kwamen op het geweldige idee voor een trainings-
pak voor bc mixed, zodat de hele club in hetzelfde trai-
ningspak kan lopen. (eventueel met sponsor)
We hebben het voorgesteld aan Monika en ze vond het 
een erg leuk idee.
Ook hebben we al een idee voor het model en de kleur 
van de trainingspakken. We willen graag weten of jullie 
het ook een leuk idee vinden?
Ideeën over hoe het eruit moet gaan zien zijn altijd wel-
kom!

Groetjes Kelly de Louw 
en Pleun Schenk

Een leuk idee? 

Traingspakken

Dus dat wordt de komende 
8 zaterdagen pendelen 
naar Oss, en hopelijk veel 
leren van de trainers daar! 
Na deze 8 weken zullen de 
kinderen allemaal een ei-
gen rapportje krijgen en 
wordt besloten of ze toege-
laten zullen worden tot de 
badmintonschool, duimen 
maar..........
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Finale om het landskampioenschap   

Ik ben in s' Hertogenbosch 
naar een finale geweest. 
Het was een landelijke 
competitie finale tussen 
VELO uit Wateringen en 
BC-DKC uit Den Haag. Ik 
ging een uurtje vroeger 
want ik had training van de 
olympische badminton spe-
lers, namelijk van: Jacco 
Arends, Eefje Muskens en 
Selena Piek. Het was super 
leuk. Je mocht zelf kiezen 
bij wie je in het groepje wil-
de en ik koos voor Jacco. 
We hadden eerst in de hal 
spelletjes gedaan met ons 
groepje. Ik was een van de 
kleinere kinderen, maar dat 
maakte me niet zo veel uit. 
We hadden een soort "rond 
de tafel" gedaan, maar dan 
net iets anders. Jacco bleef 
staan en de kinderen gin-
gen in een rij achter elkaar 
staan. Jacco sloeg de bal 
op en dan moest je hem te-
rug slaan. Als jij de laatste 
was die over bleef moest je 
tot de 3 punten tegen Jac-
co. Je had 2 levens en als 
die op waren was je af. Er 
bleven dus steeds minder 
kinderen over, maar geluk-
kig zat ik bij de laatste drie. 
Ik was de eerste ronde als 
laatste over gebleven maar 

had jammer genoeg tegen 
Jacco verloren. Daarna 
hadden we nog tijd over 
en deden nog een keer 
dat spelletje. Ik was weer 
de laatste die over bleef 
met een beetje mazzel. 
Daarna moesten we naar 
een ander gebouw aan de 
overkant voor een echte 
training. Eefje's en Sele-
na's groep was daar al de 
hele tijd. We gingen an-
dere spelletjes doen in het 
andere gebouw. Wij had-
den dus echte training. 
Daarna kwamen mama 
en Rune om naar de finale 
te kijken. Marente, Tristan, 
tanti (Katja) en ome Pedro 
kwamen ietsjes te laat. 
Om 12:30 was er nog tijd 
om met Jacco, Selena en 
Eefje op de foto te gaan 
en ik heb 
ook nog ge-
vraagd om 
een handte-
kening op 
mijn bad-
mintontas. 
Daarna gin-
gen we kij-
ken naar de 
wedstrijden. 
Ik verveelde 
me al snel. 
Dus ik ging 
even rond-
snuffelen in 
het gebouw. 

Ik vond een kleine sporthal 
met badminton netten. Ik 
had Marente en Rune al 
snel overgehaald om te 
badmintonnen, we hadden 
een probleem ik had maar 
2 rackets? Gelukkig was er 
een tas met oude rackets 
die je mocht gebruiken. De 
tijd ging snel voorbij en 
voor je het wist zat ik al in 
de auto op weg naar huis. 
Maar we gingen nog iets 
lekkers eten namelijk bij 
PIEPERZ in Veghel, echt 
het allerlekkerste friet res-
taurant dat er is. Daarna 
gingen we echt naar huis 
en het was een leuke dag. 
Ik ging snel slapen, want de 
dag erna was mijn verjaar-
dag.
Oh Ja, VELO had trouwens 
gewonnen. 

Training van Jac-
co Arends.
Door Neva van der Vorst
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Verslagen jeugdcompetitie.    

CT HBB seizoen 2017-2018 

Mixed 1, A klasse 

Mixed 1 op een 
mooie tweede 
plaats.
Door Ruud Fransen

De Centrale Training van de Helmondse badmintonbond zal in het nieuwe seizoen op 
een nieuwe locatie plaatsvinden. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe locatie en 
een nieuwe hoofdtrainer, omdat ze in Mierlo niet meer over de zaal kunnen beschik-
ken en omdat Frans van de Waardenburg heeft aangegeven dat hij gaat stoppen bij de 
HBB. Erwin Boudewijns en Noah Jongen zijn op dit moment de beide trainers. 
Voordat het bestuur een besluit neemt waar de CT het komend seizoen plaats gaat 
vinden willen ze eerst weten hoeveel kinderen er deel gaan nemen aan de CT. 
De deelnemers en deelneemster aan de Centrale Training van het lopende seizoen 
zijn via de trainers inmiddels al door de BCJ benaderd of zij komend seizoen de Cen-
trale Training blijven bijwonen. 
De opzet is om in twee groepen van maximaal 30 deelnemers te gaan trainen op de 
zaterdag morgen. Als er meer kinderen zich opgeven zal er een selectiedag plaats 
vinden. 
Elke groep krijgt 1,5 uur training. 
Heb jij een goede inzet en wil jij ook extra trainen op de zaterdag ochtend dan kun je 
je bij Marlie opgeven. Zij zal dit dan doorgeven aan de CT.

Op zondag 19 maart speel-
de Mixed 1 de op één na 
laatste wedstrijd in de A-
klasse. Aangezien bijna 
het gehele team na de vol-
gende wedstrijd van de 
jeugd over gaat naar de 
senioren was het voor 
meerdere spelers dus ook 
echt bijna de laatste wed-

strijd als jeugdspeler/
speelster. Alle 4 de dames 
deden deze keer mee, en 
natuurlijk ook Michael en 
Mathijs. Zonder helemaal 
in te gaan op alle individu-
ele partijen kan ik jullie 
vertellen dat dit gezellige 
team er prima voor ge-
werkt heeft deze zondag. 
De trotse begeleiders Ton 
en Rob zagen hun team 
met 5-3 winnen. Hierdoor 
gaan, met nog één wed-
strijd te spelen, ze defini-
tief eindigen op de 2e 
plaats in de hoogste klas-
se. Een prima resultaat!
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Programma en uitslagen 

Uitslagen februari/maart
kl Team

5-02 A Mixed 1-MIerlo 2 2-6

B Mierlo 3-Mixed 3 5-3

D Hanevoet -Mixed 5 1-7

D Bakel 3-Mixed 5 44

12-02 A Mierlo 1- Mixed 1 6-2

B Mixed 2- Boemerang 2 5-3

B Mierlo 3 - Mixed 3 4-4

E Mixed 6- Brabantia 3 8-0

E Bakel 4- Mixed 6 3-5

H Someren 2- Mixed 7 1-7

H Mixed 7- Mierlo 11 7-1

19-02 B Mierlo 3- Mixed 2 5-3

C Boemerang 3- Mixed 4 1-7

C Mixed 4- Bakel 2 1-7

19-03 A Mixed 1- Brabantia 1 5-3

B Mixed 3- BCV 2 5-3

D Mixed 5- BCAB 3 5-3

D Mixed 5- BCV 3 7-1

E Hanevoet 3- Mixed 6 0-8

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Programma  april
kl tijd Team bn

2-4 C 9.30 Mierlo 5 - Mixed 4 4

C 11.15 Mixed 4- Mierlo 6 5

9-4 A 9.30 BCV 1 - Mixed 1 1

B 9.30 Mixed 2 - Mierlo 4 2

B 9.30 Boemerang 2- Mixed 3 3

D 9.30 Someren 1- Mixed 5 4

E 9.30 Mixed 6 - Phoenix 1 14

E 11.15 Mixed 6 -  Mierlo 7 13

A klasse 

1 BCAB 1 9-58

2 Mixed 1 9-43

3 Brabantia 1 9-31

4 Mierlo 2 9-29

5 Mierlo 1 9-28

6 BCV 1 9-27

B klasse 

1 Mierlo 3 9-56

2 Mixed 2 9-44

3 Mierlo 4 9-33

4 Mixed 3 9-33

5 Boemerang 2 9-31

6 BCV 2 9-19

C klasse 

1 Bakel 1 12-69

2 Brabantia 2 10-52

3 Bakel 2 10-51

4 Mierlo 5 10-43

5 Mierlo 6 10-35

6 Mixed 4 10-34

7 Boemerang 3 10-4

D klasse 

1 BCAB 3 14-73

2 Mixed 5 14-69

3 Bakel 3 14-68

4 Someren 1 14-65

5 Hanevoet 1 14-42

6 BCV’73 14-19

E klasse 

1 Mixed 6 13-91

2 Bakel 4 13-76

3 Phoenix 1 13-53

4 Mierlo 7 13-53

5 Brabantia 3 13-33

6 Hanevoet 3 13-6

H klasse 

1 Mixed 7 14-94

2 Someren 2 15-66

3 Con brio 1 15-66

4 Phoenix 3 14-58

5 Hanevoet 4 15-53

6 Mierlo 11 15-15

Standenlijst

Mixed 1; Van links naar rechts, Michael Hollanders, Rob Hollanders TL, Lieke Fransen, Sanne 
van Lieshout, Robin Slaets, Eva Schardijn, Mathijs Janssen  en Ton Slaets.TL



MINIMIKS Maart 2017MINIMIKS Maart 2017

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

30 31

Scoringspercentages  jongens

TOTAAL
s w %

1 Andrew Bots 26 25 96
2 Marik Jansen 20 19 95
3 Rune van der Vorst 28 26 93
4 Jasper Wissmann 23 21 91
5 Noah Hollanders 29 26 90
6 Michael Hollanders 27 22 81
7 Tristan Verstappen 20 16 80
8 Koss vd Wijdeven 31 24 77

 

Scoringspercentages  meisjes

TOTAAL
s w %

1 Kelly de Louw 20 20 100
2 Mirne Jansen 20 19 95
3 Jente Jansen 20 19 95
4 Bregje Hoeks 19 17 89
5 Pleun Schenk 32 27 84
6 Irene Slaets 24 20 83
7 Neva van der Vorst 26 21 81
8 Suzie Coppens 24 19 71

 

Scoringspercentages jeugd
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Kaderavond 2017

32 33

Vrijwilligers op de “proef” gesteld
Door Ton Slaets

Zaterdag 18 februari zijn 
alle vrijwilligers van BC 
Mixed uitgenodigd voor 
een geweldige avond als 
bedankje voor hun inzet 
voor de vereniging. Het be-
stuur organiseert deze 
avond en ook dit jaar is het 
weer gelukt een leuke acti-
viteit te bedenken: een 
proeverij. En dan de loca-
tie. Voor het tweede jaar op 
rij zijn we te gast bij de fa-
milie Van der Vegt. 
Met ruim 40 aanwezigen 
werd het een drukbezochte 
en zeer gezellige avond. 
Nadat er vier groepen wa-
ren gevormd kon de proe-
verij beginnen. In ronde 1 
kregen de kandidaten 5 
verschillende witte wijnen 

voorgeschoteld. Aan hen 
de taak om te proeven en 
om de juiste naam van de 
wijn op te schrijven. Voor 
de meeste teams een fijne 
binnenkomer, maar toch 
viel het zeker niet mee. In 
de tweede ronde werd ge-
blinddoekt geproefd. Er 
stond chips op het menu. 

Overtuigd van zichzelf be-
gonnen de kandidaten met 
proeven. De twijfel sloeg al 
snel toe. Toch verliep ook 
deze ronde goed. De der-
de ronde was de cola ron-
de. Vijf verschillende mer-
ken die voor hun neus op 
tafel stonden. Maar dat ziet 
er echt allemaal hetzelfde 
uit. Moeilijk dus. Dat bleek 
ook wel. Na het tweede of 
derde glas waren de mees-
te teams het spoor al bijs-
ter. Toch ook hier goede 
antwoorden, maar dit was 
wel de moeilijkste ronde. In 
ronde 4 kregen de kandi-
daten 5 verschillende ka-
zen voorgeschoteld. En 
dat we in Nederland kaas-
koppen zijn dat bleek wel 
uit de antwoorden. Ieder-
een had alles goed. Dan 
de slotronde. Acht bieren 
uit de Bavaria-arsenaal. 
De flesjes stonden op een 
tafel in het midden. Het 
enige wat de kandidaten 

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

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele in-
spectie 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

Training competitie teams  
Maand 20.30-21.20 uur  21.20-22.10 uur 22.10-23.00 uur
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

Senioren training.
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COLA

KAAS

BIER

coooo-
ooowlaa

oooooh 
jaaa dit lijkt

 motor-
     olie

deze keer
 niet in 

mijn vingers 
snijden nagel-

kaas?

ik heb er 7
 van de 5 

 goed

en nou die 
hendjes de lucht in

      volgens mij 
      hebben ze
        alles bij 
       elkaar 
     gegooid

ik heb maar 
4 vingers 
aan deze 

hand

moesten doen is proeven 
en de juiste naam van het 
geproefde bier opschrij-
ven. Wederom lastiger dan 
het lijkt. Er werd serieus 
geproefd. Iedereen deed 
mee. En met deze laatste 
ronde was ook de eind-
stand bekend. Team ‘de 
lekkere tong’ was de glori-
euze winnaar.
Het bleef nog lang kei ge-

zellig en er werd alvast een 
voorproefje op carnaval 
genomen. Met gouwe 
ouwe hits als Puntje d’r in 
puntje d’r uit, als het gras 
twee kontjes hoog is en na-
tuurlijk Er staat een paard 
in de gang kwam de polo-
naise diverse malen voor-
bij. 
Alle vrijwilligers (wel of niet 
aanwezig op de avond) 

nogmaals heel veel dank 
voor jullie inzet voor de ver-
eniging. Wij als bestuur zijn 
hier erg blij mee. We vin-
den het dan ook een groot 
feest om zo’n avond voor 
jullie te mogen organise-
ren. 

Het bestuur
Anja, Gert, Peter, Stan en 
Ton

De Mixed Proeverij

WITTE 
WIJN

CHIPS

 uit de 
afwasbak

beginnen
   met 
     Dreft volgens 

mij is t 
allemaal 

water

  iiiieee-
eeeee

Hee je
 kraakt

Nee dat
 is een 
windje
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Competitie 2017-2018

Opgave seniorencompetitie 2017-2018
 
Beste (aspirant) competitiespeler,

Het nieuwe competitieseizoen staat weer voor de deur. De competitiecommissie staat 
voor de taak om de teams voor het seizoen 2017/2018 samen te stellen.

Net als vorig jaar kun je je, via een digitaal formulier, opgeven voor het nieuwe seizoen. 
Bij de samenstelling van de teams gaan wij als commissie uit van speelsterkte. Daar-
naast wordt indien mogelijk rekening gehouden met individuele wensen.

Wanneer je competitie gaat spelen, verwachten wij dat je deelneemt aan de trainingen. 
Kun je een keer niet komen trainen, geen probleem, meld je dan wel even af. Als re-
serve speler mag je, in overleg met de trainer, deelnemen aan de trainingen.

De kosten voor deelname aan de competitie zijn ca. € 20 - € 25 per persoon. Alleen als 
vastspeler betaal je competitiebijdrage. Door het invullen van het formulier verleen je 
een eenmalige machtiging om het bedrag te incasseren van het bij ons bekende reke-
ningnummer.

Wil je meedoen aan de seniorencompetitie seizoen 2017/2018, schrijf je dan in voor 
zaterdag 1 april via de link in je mail.

De commissie wenst iedereen een sportief seizoen.

Gert Lahaije - Ruud Fransen - Theo Mouris - Angela van Gelder.

Toelichting op de teamsamenstelling:
Als competitiecommissie 
stellen wij de teams samen 
volgens de regels die zijn 
vast gelegd in het huishou-
delijk reglement van onze 
vereniging. Hierin staat dat 
er op de eerste plaats 
wordt gekeken naar de 
speelsterkte. Daarna wordt 
er gekeken naar diverse 
andere factoren, zoals (in 

willekeurige volgorde):
- Trainingsopkomst
- Mening en visie van de 
trainer
- Scoringspercentage
- Wensen van de spelers
- Kampioensteam of jeugd-
team wat wellicht bij elkaar 
blijft.

Op basis hiervan stellen 

we naar eer en geweten de 
best mogelijke teams sa-
men. Er kan vanzelfspre-
kend altijd om uitleg ge-
vraagd worden tijdens de 
inspraakavond

Ruud Fransen
Verenigins Competitie Lei-
der
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Mixedleden gespot met carnaval
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Geldrop 2 met  mixed-lid Max Wieland. Kam-
pioen in de vierde divisie afd 16.

“t Veertje 1, allemaal spelers afkomstig of nog 
steeds spelend binnen de HBB, werd kampioen in 
de vierde divisie afd. 15

Badminton Neder-
land.
(Oost) Brabantse 
badminton resulta-
ten 2016-2017
Door Jan Driessens.

Ooit was Brabant het bad-
mintoncentrum van Neder-
land, tegenwoordig is onze 
provincie zelfs niet meer 
vertegenwoordigd op het 
hoogste niveau, terwijl 
Limburg met BC Victoria 
en Roosterse BC, dus met 
twee teams in de eredivisie 
spelen. Bij Badminton Ne-
derland is de competitie 
afgelopen, de kampioenen 
zijn bekend. 

In Brabant speelt BCH 1  
uit den Bosch in de op een 
na hoogste divisie en dat is 
de eerste divisie. Dat team 

Badminton Nederland Nieuws

is vorig sei-
zoen gepromo-
veerd naar 
deze divisie. In 
afdeling 2 zijn 
ze op de zesde 
plaats geëin-
digd met 68 
punten. Ze 
speelden 18 
wedstrijden, 
wonnen zes 
keer, drie keer 
gelijk en negen 
keer werd er 
verloren.  BCH 
2 werd kampioen in de 
vierde divisie afdeling 13 
met de cijfers 82–14–10–
4–0. (Behaalde punten, 
aantal gespeelde wedstrij-
den, aantal gewonnen, ge-
lijk gespeelde en verloren 
wedstrijden).
BC 67 uit Veghel speelt in 
de tweede divisie en ein-

digde op 
de vijfde 
plaats 
met de 
cijfers 
51 -14-
3-6-5. 
In de 
derde 
divisie 
vinden 
we Gel-
drop en 
Schijn-
del. Gel-

drop 1 speelt in afdeling 8 
en bereikte daar de vierde 
plaats met 51-12-4-1-7. 
Schijndel 1 eindigde in af-
deling 2 van de derde divi-
sie op de zevende plaats. 
38-14-3-2-9.
Geldrop 2, waarin Mixed-
lid en zoon van Remy Wie-
land, Max Wieland speelt, 
werd kampioen in de vierde 
divisie afdeling 16 met de 
cijfers 85-14-11-1-2. Gel-
drop 3, ook in de vierde di-
visie, maar in afdeling 15, 
eindigde op de vijfde plaats 
met de cijfers 61-14-7-2-5.
Ook BC 67 uit Veghel had 
een kampioen. Veghel 2 
eindigde op de eerste 
plaats in de vierde divisie 
afdeling 14. In afdeling 15 
van dezelfde divisie werd ’t 
Veertje 1 uit Boekel kampi-
oen met de cijfers 91-14-

12-1-1.
Ook Alouette uit Best 
speelt met twee teams in 
de vierde divisie. Beide 
teams eindigden in de mid-
denmoot. 

Dan de regio Brabant, die 
een eigen competitie heeft. 
Hier geen divisies, maar 
gewoon klassen, van de 
eerste tot de vierde klasse. 
Daarnaast is er nog een 
mannencompetitie. In die 
competitie werd BC Lies-
hout met overwicht  kampi-
oen in de tweede klasse 
met de cijfers 62-10-9-1-0.
In de vierde klasse afdeling 
3 werd Slamis uit Uden 
kampioen met de cijfers 61-
10-9-0-1, terwijl Veertje 2 
in die afdeling op de laatste 
plaats eindigde.
In de derde klasse behaal-

Geldrop 10 met mixed-lid Novi Wieland. Kampi-
oen in de derde klasse

de Geldrop 
10 het kam-
pioenschap. 
In dit team 
speelt Mixed 
lid Novi Wie-
land. BCH 6 
uitkomend 
in dezelfde 
klasse 
waarin nog 
een mixed-
lid speelt, 
Robin 
Slaets ein-
digde op 
een vierde 
plaats. 
Nuenen 1, 
ooit landskampioen, ein-
digde onderaan in de 
tweede klasse en degra-
deert daardoor naar de 
derde klasse. 
BC Veldhoven is, evenals 

:t Veertje en Nuenen, oud 
HBB lid. Veldhoven 1 
speelt  in de eerste klasse 
afdeling 3. Zij eindigden in 
de middenmoot. 

Velo pakt voor de twaalfde keer 
badmintontitel. 
Door Jan Driessens

De Bosch, zaterdag 11 
maart, de Maaspoort. 
Velo uit Wateringen in het 
Westland bij den Haag won 
in een sfeervol Maaspoort 
in den Bosch met 5-2 van 
streekgenoot DKC uit den 
Haag. Velo eindigde als 
eerste in de finalepoule en 
DKC versloeg in deze pou-
le Almere waardoor het de 
finaleplaats binnenhaalde. 

De verschillen waren ge-
ring, zes van de zeven par-
tijen gingen in drie sets.
Myke Halkema en Imke v d 
Aar wonnen hun gemengd-
dubbel na verlenging in de 
eerste set. De tweede set 
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werd met 21-12 gewonnen. 
Het herendubbel van Jim 
Middelburg en Alex Vlaar 
werd een driesetter, maar 
de derde game werd met 
21-15 gewonnen. De 3-0 
voorsprong kwam van 
Imke v d Aar met de cijfers 
20-22, 22-20 en 21-15. 
DKC behaalde hun eerste 
punt in het herenenkel, 
maar Alex Vlaar zorgde 
voor de 4-1 door met 9-21, 
21-18 en 21-15 zijn single 
te winnen. Het werd toch 
nog even spannend toen 
het 4-2 werd, want Lisa 
Khoeblal verloor haar sin-
gle.
Het herendubbel van Myke 
Halkema en Jim Middel-

burg bleek de winnende 
partij, ook al ging de eer-
ste game naar DKC. Met 
daarna twee keer 21-14 
brachten zij de 5-2 stand 
op het scorebord en daar-

mee werd Velo uit Waterin-
gen voor de twaalfde keer 
landskampioen. 
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Voor de volgende “koken met Mixed” 
wil ik graag weten wat het favoriete 
recept van Hein van Vijfeijken.

Waarom het mijn favo-

riete recept is, omdat  het 

een makkelijk recept is en 

toch heel erg lekker.

Turkse Maaltijdsoep
Ingrediënten: 1,5 liter water, grote zak soepgroenten, 3 grote bouil-
lonblokken, 1 groene paprika, 1 rode paprika, 1 theelepel sambal, 1 
grote pot witte bonen in tomatensaus, 1 pond gehakt, scheut ketjap, 
peper en zout 

Bereiden: Het gehakt rul bakken en daarna de gesneden paprika’s 
enkele minuten mee fruiten. Intussen het water in de pan doen, 
samen met de bouillonblokken, de soepgroenten, de wittebonen in 
tomatensaus, peper, zout, ketjap en sambal. 
Als het gehakt en de paprika’s goed zijn dan bij de soep doen. 
Alles ongeveer 20 minuten laten trekken en klaar is de soep.

Serveren met Turks brood of stokbrood. 
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netjes. Hoeraaaaaa. Nooit 
meer zelf MacGuyveren 
om dat verloren geraakte 
complexe spuitgegoten 
roestvaststalen 
schroefdingetje te probe-
ren te vervangen. Gewoon 
hop naar de Ikea.
Nou en daar zou ik wel 
eens willen badmintonnen. 
Precies bij die stoel in die 
glazen doos waar ze die 
tests uitvoeren. Nooit ge-
zien? Dat is zo’n stoel die 
door robotarmen wordt in-
gedwud en weer terug-
veerd. Ondertussen loopt 
er zo’n teller mee.
Natuurlijk sloop ik die stoel 
uit die doos en de teller 
staat dan voor het aantal 
keer dat munnen maat Ton 
en ik overslaan. Camping-
ton dan dus. Nou ja, eigen-
lijk Ikeatonnen. Dat lijkt me 
leuk. Niet omdat het 
moet……..

Weet je wat mij nou leuk 
lijkt? Badmintonnen in de 
Ikea.
De Ikea. Wat een misera-
bele plaats is dat zeg. Oh 
man. Daar worden iedere 
dag de wereldkampioen-
schappen slenteren ge-
houden. Ver-schrik-ke-lijk. 
Wat een enorme bak met 
ellende.
En het maakt ook niet uit 
hoe laat of hoe vroeg je 
daar komt. Altijd is er wel 
zo’n slentervogel die pre-
cies voor je voeten loopt. 
Hoe krijg je het voor el-
kaar?
Sowieso, hoe krijg je het 
voor elkaar om iedere keer 
precies datgene wat ik no-
dig heb exact op de verst 
mogelijke plek neer te leg-
gen. Het maakt niet uit via 
welke route ik erheen wil 
lopen, het is altijd ver.
Moet ik een lamp hebben 
dan kom ik altijd via pan-
nen, dekbedden, glaswerk, 
kokosmatten en posters. 
Vanaf de andere kant kom 
ik plastic planten tegen, 
badkamermatten, tundra 

laminaat, fotolijsten en 
klokken. Aaaaaahhhhhrr-
rgggg.
Dat is zoiets als dat je een 
banaantje wilt eten maar 
dat je jezelf eerst door een 
berg spaghetti met gehakt-
ballen, drie bruine boter-
hammen, een bak yoghurt 
en 2 kilo gefrituurde spina-
zie moet eten. Waar-
om????? Dat vraag ik me 
dan af.
De lift. De lift die doet het 
daar ook nooit fatsoenlijk. 
Ik ben in staat om mijn 
nieuw gekochte twijfelaar 
hoogslaper op mijn rug 3 
verdiepingen op te zeulen 
zodat ik niet op de lift hoef 
te wachten samen met ne-
genendertig andere lui met 
karrevrachten vol Ikea 
meuk.
Is er dan niks fatsoenlijks 
bij de Ikea? Jawel. Het rek 
met schroefjes en Ikea 
plasticjes. Geweldig. Dat is 
GRATISSSSSSSSS. Echt 
een voorbeeld van: niet 
omdat het moet, maar om-
dat het kan.
Wat een superidee van 
Ikea. Spullen voor niks. En 
daar staat nooit iemand te 
slenteren. Je loopt door de 
uitgang naar binnen, zo 
langs de klantenservice. 
En daar staat het Walhalla 
van de zoekgeraakte mini-
frutsel-schroefspijkerpin-

Ikea

Door Arne vd Wijdeven

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Het bestuur van BC Mixed, 
onder leiding van voorzitter 
Henny Spaan, heeft beslo-
ten om een PC aan te 
schaffen. Ook de meerder-
heid van de leden stond 
achter dit besluit. Hiervoor 
was zelfs een buitengewo-
ne ledenvergadering bij-
eengeroepen. De totale 
waarde mocht ten hoogste 
f 3000,-- zijn.  Voor die tijd 
wel erg veel geld!
BC Mixed had toen 157 le-
den, waarvan 9 niet spe-
lende leden, 85 senioren 
en 63 jeugdleden.

De competitie was over de 
helft, alleen Mixed 3 en 
Mixed 5 hadden nog kans 
op een kampioenschap.  
De beste competitiespe-
lers waren Thea Kluitmans 
(90%) en Marcel Lahaije 
(83%).
In de Minimiks van maart 
1992 een verslag over fi-
nanciën, mat name van de 
HBB. De begroting van de 
HBB bedroeg 17000,-- gul-
den. Zaalhuur: 26.000,-- 
gulden. Dat viel dan weer 
onder de competitiekosten. 
Alles betaald door de ver-
enigingen. Het totale be-
drag hing af van het aantal 
teams dat deelnam aan de 
competitie. Zo betaald een 
vereniging met negen seni-
oren- en vijf jeugdteams f 

2645,--. 
Verder een artikel over de 
gebruikte shuttles. Men 
was overgestapt van de te 
snelle  Carlton Medium 
blue naar de Yonex 300. Er 
bleken toch wat nadelen 
aan te zitten, o.a. het grote 
aantal schouderblessures, 
na gebruik van de Yonex 
shuttle. Ook de kosten re-
zen de pan uit.
Na 25 jaar speelt men nog 
steeds met die shuttle, al-
leen de kleur is anders ge-
worden. 

Humor:

Uit Even lachen:
In een religieuze instelling 
gaf men als onderwerp 
voor een opstel: “Vertel in 
enkele regls de schep-
ping."
Een klein meisje schreef: 
“God schiep eerste Adam. 
Hij bekeek hem en zei 
daarna:  “Dat moet beter 
kunnen.”Dan schiep hij Eva

Ingezonden door een 
jeugdlid van toen! 
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Deel 11; 
Mixed een elite 
club? 

Bij het digitaliseren van 
het Mixed archief kwam ik 
oude inschrijfformulieren 
tegen die de indruk wekte 
dat Mixed in vroegere da-
gen een elitaire club is ge-
weest. Wat is hier van 
waar? 

Was het spel Poona in In-
dia een straatspel dat 

door kinderen werd ge-
speeld, op het landgoed 
Badminton werd het ge-
speeld door officieren en 
was de sociale kant erg 
belangrijk. Na het spel 
werd er met elkaar gecon-
verseerd en thee met cake 
genuttigd, echt op z'n En-
gels. De gewone burger 
kwam er niet aan te pas, 
the game of Badminton 
was een spel voor elite. 

Zo ook in de begin jaren bij 
Mixed. Wilde je lid worden 
van de pas opgerichte bad-

Mixed schrijft geschiedenis  

Door Rien van Kessel

minton vereniging dan had 
je een aanmelder nodig. 
Iemand die jou bij de club 
aanmeldde als aspirant lid. 
Om lid te kunnen worden 
had je bovendien twee 
clubleden nodig die als het 
ware borg stonden voor 
jou.  Je moest dus sowiezo 
drie mensen uit de club 
kennen om in aanmerking 
te komen voor het lidmaat-
schap, een soort van bali-
tatie (toelatings)-commis-
sie. Als de aanmelder en 
twee leden het aspirant-lid 
hadden aangemeld via een 

inschrijfformulier met de nodige handte-
keningen, boog het bestuur zich hierover 
en nam een besluit. Kortom; niet zo maar 
iedereen kon lid worden van het jonge 
Mixed. Je moest er wel wat voor doen en 
van 'goede huize' komen om lid te mogen 
worden.  

De traditie van het spelen van het spel op 
het landgoed Badminton werd bij Mixed 
voortgezet. Maar blijkbaar was een ballo-
tage-commissie bij verenigingen geen uit-
zondering. Men wilde zich toch bescher-
men tegen invloeden van buitenaf waarop 
men niet gesteld was. 
Maar ook het sociale aspekt dat de Engel-
sen introduceert, werd bij het jonge Mixed 
overgenomen. De 'derde helft' is bij ver-
eniging altijd erg belangrijk geweest. 
Werd er in de begin jaren na en tussen de 
wedstrijden in het kleedlokaal gezellig 
een sigaretje gerookt, later werd de kan-
tine voor Mixed belangrijk. Het socilae 
aspekt was en is belangrijk voor Mixed. 

De inschrijfformulieren waar ik in het be-
gin van dit verhaal over schreef, stammen 
uit 1964. Jan Driessens die in 1968 lid 
werd van Mixed weet zich te herinneren 
dat hij niet meer door een ballotage-com-
missie werd beoordeeld. De vereniging 
was toen ook toegankelijk zonder aan-
melder en goedkeuring van andere leden. 

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand
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De plant en zijn verhaal    

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Aan opvallers en schreeu-
wers heb ik normaal ge-
sproken een broertje dood. 
Altijd op de voorgrond, hier 
ben ik, en kijk mij eens ge-
weldig zijn. Bah!

Nu stond ik vandaag, on-
derweg van een afspraak 
weer richting huis, te wach-
ten bij de verkeerslichten in 
het steeds mooier worden-

de Helmond. Mijn ogen 
werden getrokken naar de 
middenberm. Normaal ge-
sproken op een warme ju-
nidag is er alleen gras met 
een toefje zwerfvuil te be-
kennen, maar dat is nu wel 
anders. Zo ver als ik kan 
kijken kleurt de midden-
berm geel. Waarschijnlijk is 
er besloten bij de wegwerk-
zaamheden van afgelopen 

jaar om de au-
tomobilisten dit 
voorjaar eens 
flink te verras-
sen. Dat is dus 
goed gelukt!

Ook al is het 
massale gele 
tapijt wat 
schreeuwerig 
en aanwezig, 
het gaat net zo-
als bij de ver-
kiezingen. Elke 
leider wil voor-
op staan en ge-
zien worden, 

maar na een paar weken is 
het net of er niets is ge-
beurt. De schreewers ver-
dwijnen vanzelf weer van 
het toneel. Ze kruipen weer 
in de grond, en de volgen-
de periode zijn ze weer van 
de partij.
Ode aan de Narcis.

Tom Poppelaars 

HBB Senioren kampioenschappen 
Door te weinig inschrijvin-
gen is dit jaar het Senio-
ren kampioenschap van 

de HBB niet door gegaan. 
Helaas voor alle mixedle-
den die zich hier al voor in 

hadden geschreven.

Verslag Bakel 3 - Mixed 6
Twee weken achter elkaar 
competitie spelen als dat 
maar goed gaat. Zeker
na de uitslag van 9 maart. 
Dat werd 4-4 en daar ma-
ken we maar geen woor-
den meer over vuil. Haha.
Maar we hadden er weer 
zin in. Helaas was Angela 
ziek en kon dus niet mee
doen. Steffie wilde graag 
meedoen zodat we toch 
met 3 dames aan de wed-
strijd begonnen.
De GD van Martijn en Katja 
werd erg overtuigend ge-
wonnen met 16-21 en 15-
21. De heer werd goed uit-
gespeeld waardoor hij niet 
echt in het spel kwam. De 
GD van Teun en Yvonne 
leverde ook weinig proble-
men op. De stand werd 19-
21 en 16-21.Ook daar werd 
goed gescoord op de heer. 
Beide partijen werden de-

Competitieverslagen

gelijk gespeeld. Ziezo een 
goede start van de avond. 
Daarna mochten Teun en 
Martijn de heren dubbel 
spelen. De twee heren van 
Gemert speelden een mooi 
spel samen waardoor Teun 
en Martijn flink aan de bak
moesten. De eerste set 
eindigde in 16-21. Nog 
even de tweede set. Maar 
dat viel wat tegen. De he-
ren van Bakel lieten niet 
over zich lopen en brach-
ten alle ballen terug waar-
door Teun en Martijn regel-
matig in de problemen 
kwamen. Ze verloren met 
21-19. Op naar de derde 
set. Na een peptalk van de
rest van het team begon-
nen de heren aan de derde 
set, en jawel wat 
een beetje na-
denken oplevert: 
6-21. Hoppa der-
de punt was bin-
nen. Steffie en 
Yvonne speelden 
daarna de da-
mesdubbel. Aan-
gezien zij niet zo 
vaak damesdub-
belen moesten 

ze even wennen. De eer-
ste set werd daarvoor ge-
bruikt. Ze verloren met 21-
18. Maar de toon was ge-
zet en ze wisten hoe de 
dames uit te spelen. Zo-
doende eindigde de 2e set 
in 8-21 en de derde set in 
14-21. Vier punt binnen. 
Voorzichtig dachten we 
aan een 0-8 overwinning 
maar dat bleek niet hele-
maal haalbaar. Martijn, 
Katja en Steffie konden 
helaas geen punt in de 
wacht slepen. Gelukkig 
lukte dat Teun wel en ein-
digde de avond met een 
verdiende 3-5 en een 
schaaltje ontdooide hap-
jes.
Nog 2 wedstrijden te gaan.

Mixed 6, 2de klasse l

Mierlo 9 - Mixed 
7
Door Yvonne Lahaije
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Mixed 7, 4de klasse l

Mierlo 9 - Mixed 
7
Door Toon Slaets

Mixed 4, 1ste klasse l

Mixed 6 blijft aan 
kop
Door Ruud Fransen

Heeze 1 – Mixed 1
Op donderdag mochten 
wij, Mixed 4, op komen dra-
ven om een heuse topper 
in de eerste klasse afdeling 
1 te spelen tegen het team 
van Heeze 1. Wij stonden 
voorafgaand aan deze 
wedstrijd met 2 punten 
voorsprong op onze tegen-
standers aan kop in de eer-
dergenoemde klasse.
In de 1e GD mochten Ruud 
en Anne beginnen tegen 
een inval heer van ca. 200 
cm groot en een stuk klei-
nere dame. Anne en Ruud 
waren allereerst enigszins 
nerveus (vooral Ruud ge-
loof ik) en hadden veel 
moeite met de lengte van 
de heer aan de andere kant 
van het net. Ondanks zijn 
lengte was hij ook nog 

eens verassend snel. De 
1e set werd dan ook over-
tuigend door ons verloren. 
Na enkele nuttige tips door 
onze teamgenoten kwa-
men we beter in ons spel. 
De 2e set werd overtuigend 
door ons gewonnen. De 3e 
set was weer een stuk 
spannender, echter Anne 
kwam steeds beter in haar 
spel en daardoor vervol-
gens Ruud ook, de 3e set 
werd dan ook gewonnen. 
Een lekkere 1-0 voor-
sprong.
Jeroen en Sabitri deden 
het jammer genoeg exact 
andersom. De 1e set werd 
nog keurig met 21-19 ge-
wonnen, de 2e set werd 
helaas net met 19-21 verlo-
ren. Ook hier dus weer een 
3e set. Dit keer trokken de 
tegenstanders aan het 
langste eind, stand 1-1.
Bas F. mocht vervolgens 
samen met Roger van start 
gaan in de HD. Een mooie 
spannende partij werd er 
gespeeld. Onze heren 

wonnen de 
1e set keu-
rig met 21-
18, helaas 
hadden zij 
ook moeite 
met de 
boomlange 
invaller, 
hierdoor 
werd de 2e 
set verlo-
ren met 18-
21. Wat 
volgde was 

een zenuwslopende 3e 
set. Helaas viel het kwartje 
opnieuw naar de kant van 
onze opponent. Stand hier-
door 1-2.
De DD werd gespeeld door 
Sabitri en Lauri. Dit koppel 
wordt elke wedstrijd beter 
en onze hoop op een goed 
eindresultaat was dan ook 
groot. Echter, ook Heeze 
heeft 2 prima dames waar-
door ook dit een heel span-
nend potje werd. De 1e set 
werd deze keer gewonnen 
door de dames van de te-
genpartij. Gelukkig wisten 
onze dames zich net op tijd 
te herpakken en wonnen 
ze de 2e set nipt met 23-21. 
Voor de vierde keer was er 
dus een 3-setter nodig. Ie-
dereen had het besef dat 
dit een erg belangrijke set 
zou zijn. Tot op het eind 
bleef het spannend, echter 
onze dames sleepten er de 
volle winst uit. Stand na de 
dubbels daarmee 2-2. Met 
name voor ons een prima 
tussenstand.
Jeroen mocht als eerste 
starten met de single. Hij 
mocht weer tegen de lange 
en verrassend vlotte heer. 
Ondanks een enorme 
vechtlust en inzet van de 
kant van Jeroen, moest hij 
zijn meerdere erkennen in 
de tegenstander. Verlies in 
2 sets (Jazeker, geen 3 
sets). Stand 2-3. Virtuele 
voorsprong op de ranglijst 
terug naar 1 punt. Onder-
tussen was ook Lauri be-
gonnen aan haar single. 

Spijtig genoeg speelde 
Lauri niet haar beste single 
van het seizoen. Mede 
door wat dubieuze kramp-
verschijnselen bij haar te-
genstander kwam ze niet 
lekker in haar spel. Met 
name de service liep niet 
goed. De 1e set werd dan 
ook vlot verloren. Gedu-
rende de 2e set kwam Lau-
ri iets beter in haar spel en 
leek de kramp bij de ande-
re dame erger te worden. 
Toen de setwinst werd ge-
pakt dacht iedereen dan 
ook dat de derde set een 
formaliteit zou worden. He-
laas, niets was minder 
waar, Lauri kwam helemaal 
niet in haar spel in deze set 
die dan ook verloren ging. 
Stand 2-4, stand op de 
ranglijst dus helemaal ge-
lijk. 
Anne mocht daarna aan de 
bak tegen een zeer sterke 

dame. Anne be-
gon erg fanatiek 
aan de wedstrijd 
en liep als snel uit. 
Hiermee wist ze 
haar tegenstan-
der te verrassen. 
Ze verslapte geen 
moment en bleef 
gewoon heel goed 
spelen. Dit resul-
teerde in een 
prachtige 2-sets 
overwinning. 
Stand 3-4. Terug 
op voorsprong in 
de 1e klasse.
Als laatste mocht 
onze ervaren Ro-

ger zijn kunstje laten zien. 
Wat volgde was een ware 
slijtageslag. Twee heren 
die vooral lange rally’s spe-
len en het niet moeten heb-
ben van een snoeiharde 
smash. Voor elk punt werd 
geknokt, zoals het ook 
hoort in een topper. Roger 
wist zijn partij keurig in  
sets te beslissen, waar-
door de eindstand op 4-4 is 
gekomen. Een terechte 
eindstand waar vooral wij 
heel gelukkig mee zijn. 
Onze voorsprong op Hee-
ze 1 blijft dus 2 punten. Wij 
hebben daarmee alles in 
eigen hand. Voor de fans, 
op 29 maart spelen we te-
gen hekkensluiter Domme-
len en op 6 april spelen we 
hopelijk onze kampioens-
wedstrijd tegen het team 
uit Bakel.
Sportieve groet, Ruud.

Van heinde en verre ko-
men de teamleden aanrij-
den in hun bolide, s, Theo 
vanuit Deurne, Toon vanuit 
Helmond en invaller Hein 
komt uit Beek en Donk met 
zijn wagen volgeladen vol 
met oude …ven.(vul zelf 
maar in) De vorige wed-
strijd is door ons gewonnen 
met 5-3 dus er liggen kan-
sen op weer een overwin-
ning. Overigens door een 
te hoge klassering van in-
valler Tini kregen we twee 
punten in mindering en 
ging op papier de winst 
naar Mierlo, eigenlijk geen 
enkele wedstrijd gewonnen 
maar toch op een gewon-
nen wedstrijd op papier. 
Elke lezer die nu al in slaap 
is gevallen na deze inlei-
ding kan ik zeggen dat 
deze lijd aan slaaptekort 
wil je alles weten lees dan 
verder.

Daar Hein vooraf heeft 
aangeven geen single te 
willen spelen neemt nu 
Toon met zijn aauwskenke 
de 2de single voor zijn re-
kening en beginnen Annie 
en Hein met het eerste GD. 
Al snel is duidelijk dat An-
nie en Hein niets te vrezen 
hebben van hun tegen-
standers Hein stuurt ze re-
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Scoringspercentages  Heren

s w %
1 Jan de Jong 23 21 91
2 Rene Schepers 26 23 83
3 Stan vd Heijden 14 12 86
4 Ruud Fransen 12 10 83
5 Martijn v Oeffel 15 11 73
6 Gert Lahaije 23 16 70
7 Hein van Vijfeijken 10 07 70
8 Johan Penninx 15 10 67

 

Scoringspercentages  Dames

s w %
1 Anne Kluijtmans 18 15 83
2 Lauri de Greef 18 14 78
3 Evi van Rixtel 23 17 74
4 Marije Daems 20 14 70
5 Anja Beekmans 12 07 58
6 Sabitri Heesakkers 12 07 58
7 Katja vd Vorst 16 09 56
8 Yvonne Lahaije 20 11 55

 

Scoringspercentages senioren

proficiat is op zijn plaats.

Theo met het eerste HD, 
Theo gaat vol vertouwen 
de baan op vooraf het spel-
plan besproken en dan kij-
ken of het gaat werken. En 
het gaat werken hij ser-
veert goed lang en hoog 
achterin, zijn tegenstander 
kan dit niet goed verwer-
ken waardoor Theo met-
een in de aanval kan gaan 
en punten scoren. Het is 
een mooie en goede wed-
strijd van beide kanten 
maar Theo is en blijft de 
bovenliggende partij met 
13-21 en 18-21 is de zaak 
beslist.Goed gedaan 
Theejke neem dit mee naar 
de volgende wedstrijd.

Annie moet aan de bak 
voor het eerste DE, in het 
begin van de set blijven 
beide dames elkaar goed 
partij geven maar gaande 
de wedstrijd moet Annie 
steeds meer punten prijs 
geven en met 21-13 gaat 
de set naar Mierlo, in de 
tweede set gaat het nog 
sneller Annie heeft het 

even niet zullen we maar 
zeggen en ook deze set is 
voor Mierlo en wel met 
21-7.Jammer Annie, ge-
daan wat je kunt meer is 
niet mogelijk, volgende 
keer weer nieuwe kansen. 

Toon moet het in het twee-
de HE opnemen tegen een 
jongeman met niet al te 
veel ervaring dat hadden 
we voorafgaande aan de 
wedstrijd al vastgesteld. 
Maar een enkelspel is to-
taal anders dan een dub-
bel, je kunt je dus aardig 
vergissen.Toon begint met 
een diepe hoge opslag 
waar zijn tegenstander 
moeite mee heeft en Toon 
meteen punten kan sco-
ren. Zijn tegenstander 
heeft te weinig badminton 
in zijn vingers om het Toon 
moeilijk te maken en daar-

door gaan beide sets naar 
Miks en wel met 31-21 en 
jawel 4-21. Het was niet 
echt een wedstrijd maar 
winnen is winnen en zo zit 
het. Goed gedaan Tontje.

Anja als laatste in haar DE, 
van Anja zijn we gewend 
dat ze haar laatste enkel-
partij steeds maar gaat 
winnen dus ook nu zijn we 
weer optimistisch ge-
stemd. Maar Anja kan 
maar niet in haar spelritme 
komen ze werkt hard en 
doet er alles aan om het tij 
te keren maar helaas met 
21-16 gaat de set naar 
Mierlo. Weer volop kansen 
in de tweede set, het gaat 
nu ook een stuk beter Anja 
heeft meer grip op de wed-
strijd maar beide dames 
houden elkaar goed in 
evenwicht wat punten be-

gelmatig het bekende bos 
in en Annie doet ook een 
duit in het zakje. Met niet al 
te veel moeite winnen de 
Miksers beide sets en wel 
met 6-21 en 10-21 het eer-
ste punt is binnen.

Dora en Theo starten 
voortvarend met hun 2de 
GD, vanaf het begin con-
troleren ze de wedstrijd en 
met gedegen spel geven 
ze de tegenpartij weinig 
kans met ruime cijfers pak-
ken ze beide sets en wel 
met 14-21 en 11-21, goed 
gedaan proficiat samen. 

Het HD nemen Hein en 
Toon voor hun rekening, 
veel ervaring en techniek 
op de baan wat zeker geld 
voor Hein dus de tegen-
stander kan zijn borst nat 
maken. Hein laat weer re-
gelmatig zijn “’backhand-
dropnaarlinksslag’’’ los, en 
of het nog niet genoeg is 
ook nog eens zijn ‘’fore-
handdropvanuitrechtsach-
ternaarinksvoor’’ , slagen 
die hij vorige eeuw al in zijn 
arsenaal had, meegeno-

men naar het millennium 
en nu al weer 17 jaar in ge-
bruik in de 21ste eeuw en 
met veel succes. Je vraagt 
je af of Toon ook nog wat 
deed, jawel, hij sloeg regel-
matig mis, maar pakte ook 
op tijd zijn punten mee en 
mooie punten getuige het 
applaus vanaf de bank. In 
twee sets pakken de heren 
de partij en wel met 14-21 
en 11-21 een mooi resul-
taat voor twee ouwe knak-
kers toch.

Anja en Dora nemen het 
DD voor hun rekening, ze 
hebben nog maar weinig 
met elkaar gespeeld dus is 
het even wennen aan de 
samenstelling, het wennen 
duurt echter te lang met 21-
18 gaat de eerste set naar 
Mierlo. De Miksdames zijn 
echter niet uit het veld ge-
slagen want de ervaren 
Dora en altijd doorgaande 
Anja weten het tij te keren 
en met goed spel pakken 
ze de tweede en derde set 
dus de volle winst duidelij-
ke cijfers 13-21 en 14-21. 
Goed gedaan dames een 

treft met 19-19 is Anja een 
service en heeft ze de mo-
gelijkheid om het af te ma-
ken maar helaas haar gre-
tigheid doet haar de das 
om en met 21-19 gaat ook 
deze set naar Mierlo, jam-
mer Anja je hebt alles ge-
geven meer zat er even 
niet in los laten en op naar 
de volgende wedstrijd.
Al met al een mooie 6-2 
overwinning en belangrijk 
een goede en sportieve 
badmintonavond van beide 
teams. Hein wederom be-
dank voor het invallen je 
hebt een groot aandeel ge-
had in deze overwinning 
en daarvoor onze hartelij-
ke dank. Hein houdt 15 
maart vrij want dan zit 
Toon ergens in Oostenrijk 
en hebben we jou weer 
hard nodig als invaller dit is 
dan bij dezen afgesproken.
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Programma en uitslagen senioren

Programma maart/april 2017
wo 22-03 Bakel 4- Mixed 8 4

Mixed 3- Fair play 2 14

do 23-03 Mixed 1- Con brio 3 4

wo 29-03 Mixed 4- Dommelen 2 1

Mixed 2 - Hanevoet 1 12

Mixed 8 - Dommelen 4 15

do 30-03 Mixed 6- Brabantia 3 2

wo 05-04 Mixed 3- Boemerang 1 2

Mixed 5- SRH 2 13

do 06-04 Mixed 4- Bakel 2 5

wo 19-04 Hanevoet 3- Mixed 6 10

Mixed 7- BC 85 3 3

Mierlo 7- Mixed 8 13

do 20-04 phoenix 2- Mixed 2 4

Uitslagen febr/maart 2017
08-02 Gemert 2- Mixed 5

Con Brio 6- Mixed 4 5-3

Gemert 3- Mixed 6 7-1

Mierlo 9- Mixed 7 2-6

09-02 BCAB 1- Mixed 1 4-4

15-02 Someren 3- Mixed 8 5-3

22-02 Mixed 2 - Con Brio 4 5-3

23-02 Mixed 8- Never Down 2 2-6

Mixed 5- BCAB 4 8-0

08-03 Mixed 1- Con brio 2 0-8

09-03 Mixed 6 - Boemerang 2 4-4

Rooise BC- Mixed 3 4-4

15-03 Con Brio 1- Mixed 1 7-1

Mixed 7 - Ganzeveer 3 1-7

Brabantia 1- Mixed 2 3-5

16-03 Hanevoet 4- Mixed 5 0-8

Heeze 1- Mixed 4 4-4

Bakel 2- Mixed 6 3-5

Top klasse 

1 Con Brio 2 12-84

2 Con Brio 1 12-72

3 Phoenix 1 12-60

4 Ganzeveer 1 12-43

5 Mierlo 1 12-42

6 BCAB 1 12-42

7 Mixed 1 12-28

8 Con Brio 3 12-13

Standenlijst senioren 2016-2017

Hoofdklasse K
1 Mixed 2 11-54

2 Phoenix 2 11-52

3 Brabantia 1 12-52

4 Hanevoet 1 11-51

5 Con Brio 4 12-42

Hoofdklasse D
1 BCV 73 11-46

2 Bakel 1 11-44

3 Sm Bruang 1 10-40

4 SRH 1 11-31

5 Phoenix 3 10-28

Overgangs klasse I

1 Mierlo 2 8-44

2 Boemerang 1 8-35

3 Brabantia 2 8-33

4 RBC 1 8-32

5 Mixed 3 8-26

6 Fair Play 2 8-22

Eerste klasse I

1 Mixed 4 8-41

2 Heeze 1 8-39

3 Con brio 6 8-37

4 Bakel 2 8-32

5 Eindhoven 1 8-28

6 Dommelen 2 8-15

Tweede klasse I

1 Hanevoet 3 11-74

2 Brabantia 3 10-51

3 Mierlo 5 9-44

4 Mixed 6 10-41

5 Boemerang 2 10-36

6 Bakel 3 10-19

7 Gemert 3 10-15

Tweede klasse II

1 Gemert 2 11-63

2 Mixed 5 11-56

3 Mierlo 4 10-55

4 Never down 1 10-49

5 SRH 2 10-24

6 BCAB 4 10-22

7 Hanevoet 4 10-19

Vierde klasse I

1 Mierlo 8 9-61

2 Ganzeveer 3 9-57

3 MIxed 7 9-28

4 Gemert 5 9-28

5 BC ‘85 3 9-24

6 Mierlo 9 9-18

Vierde klasse Il

1 Dommelen 4 7-47

2 Someren 3 7-36

3 Never Down 2 7-26

4 Bakel 4 7-24

5 Mierlo 7 7-22

6 Mixed 8 7-13
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Prikbord

Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

1 april 
Feestavond.

Niet vergeten!




