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Ledenbestand
Jongens

Jeugd

36

33

69

Mini’s

5

3

8

Totaal

Senioren

35

45

80

Nsl

12

8

20

3

3

Ereleden

1

5

6

Totaal:

47

61

Osl

41

36

185

Ferry Tabor
Romy Habraken
Vic van Herwijnen
Dennis Brummelkamp
Lynn van Kaathoven
Margee Hilgerdenaar

Senioren:

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

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Mascha Hoeks en Hans Rietveld

Jeugd:

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

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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Van de redactie...
Meisjes

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

Heren

Bestuur BC Mixed

Dames

Colofon

19 mei: Ouder-kind avond
21 mei: Huldiging kampioenen HBB jeugd
28 mei: Bekerwedstrijden en huldigingen senioren HBB-competitie.
02 juni: Husseltoernooitje senioren
30 juni: Husseltoernooitje senioren
14 juli: afsluiting seizoen
26 augustus: Mixed Grill.

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
“Einde seizoen”
De competitie is ten einde. Voor BC Mixed is er dit seizoen
geen team doorgedrongen tot de finale van de bekerwedstrijden. Dus met twee kampioenen bij de jeugd en één bij de
senioren kunnen we spreken van een geslaagd seizoen. En
het is op de huldiging en de HBB jeugdkampioenschappen
na dus “einde seizoen” voor de meesten van ons.
Bij BC Mixed gaan we na de competitie altijd nog even door met de training,
maar ook die nadert zijn einde. En aan het einde van het seizoen worden er
ook vaak wat leuke badminton dingen georganiseerd. Zo komen er weer twee
husseltoernooitjes aan en staat er een uitwisseling gepland met BC Alouette
uit Best. Op vrijdag 14 juli is dan de afsluitingsavond en daarna gaat de hal
een aantal weken dicht voor de zomervakantie.
Voor mij persoonlijk heeft de term “einde seizoen” deze keer een andere betekenis gekregen dan alleen bovengenoemde dingen. Na een geslaagde meniscus operatie is gebleken dat het kraakbeen in mijn linker knie ernstig beschadigd is. Om die reden zal ik de komende tijd niet badmintonnen en ga ik in het
nieuwe seizoen kijken wat ik nog kan. Geen reden om bij de pakken neer te
gaan zitten. Naast jeugdtraining heb ik inmiddels ook al een aantal weken
meegeholpen bij de trainingen van Festus. En ik ga samen met Ruud de komende tijd de training verzorgen voor team 7, 8 en de recreanten. Jullie zijn
dus niet zomaar van mij af. En hopelijk kan ik het badminton in het nieuwe
seizoen weer oppakken.
Deze Minimiks is de voorlaatste van het seizoen. De redactie pikt al het laatste
nieuws de komende tijd nog mee om vlak voor de seizoensafsluiting nog met
een editie te komen. En er is nog genoeg te doen. Dus bekijk het programma
goed, zet de data alvast in je agenda, dan hoef je niets te missen.
Tot snel in de zaal.

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 16-02-2017.

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 20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: •Mail Someren jeugdtoernooi 12/3.
•Mail van competitieleider
van de HBB over het op de
juiste manier invullen van
de wedstrijdformulieren.
•Mail van BCAB toernooi
op 9/4. •Mail BC ’t Roat
jeugdtoernooi op 11 en
12/3. •Mail RBT Nieuwegein toernooi op 2/4
•Mail van Ilse van Ham
voor het controleren van
de gegevens.
Uitgegaan: •Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 12 januari
2017
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Subsidie van de gemeente is binnen. •De beloofde
bijdrage van Badminton
Nederland is binnen.

Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
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5.Ledenbestand
•Gestopt: Josje Paulussen, Luca Melana en Amber Duijmelinck. •Van SPNSL: Mascha Hoeks en
Hans Rietveld. •Nieuw:
Roos Hupkes(mini), Mila
Kluijtmans(mini) en Anouk
van de Molengraaf.

nee toe te voegen.
•PR: -Bij de leden via mail
onder de aandacht brengen dat de tas met
proefrackets in de zaal
staat. •Website: -het probleem met de ledenlijst is
verholpen.
•Archiefcommissie: Niets.

6.Commissies
•Recr.
–Training loopt
goed, Jan is weer voorzichtig begonnen.
•JC:
-Mixed 7 is kampioen. -Op
5/4 wordt er door Wendy
een badmintonclinic, en
door Jacky een tennisclinic gegeven, beide op de
BSO. -Op 17/2 is er een
inloopavond voor ouders
met vragen over het kamp.
•Red: -Niets.
•Bac: -Agenda doorgenomen. -Uitnodigingen voor
de feestavond moeten
worden verstuurd.
•TC: -Jeugdtoernooi geëvalueerd. •CC:
-Mail
met uitnodiging voor de
competitie moet weg. Niet
vergeten om het veld
“naam” verplicht te maken
en de vraag beker ja of

7. Rondvraag
•Overleg met Ganzeveer
om te kijken of we samen
overblijvende competitiespelers toch een team
kunnen bezorgen. •Extra
ledenvergadering van de
HBB besproken.
•Samenkomst met alle verenigingen is gepland op 27
maart. •De vloer in de
sporthal wordt na de carnaval gereinigd, •Het opbouwen van de feestzaal
voor Kwizut begint misschien pas op zaterdag.•
De volgende vergadering
is op woensdag 22 maart.
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8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering
om 23.35 uur.
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Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 16-02-2017.

Aanwezig: Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; penning meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.

3.Notulen bestuursvergadering d.d. 16 februari
2017 •De notulen zijn met
dank aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Niets.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Margee Hilgerdernaar, Ferry Tabor, Romy
Habraken
•Aanmelding
van de vriend van Romy
besproken, is akkoord.

7. Rondvraag
•De kwaliteit van de shuttles besproken. Tijdens de
training raken oefenshuttles en nieuwe shuttles

door elkaar, shuttles blijven liggen op de baan na
het spelen. Mogelijke oplossingen besproken.
•Ton gaat met Badmintonplanet overleggen hoe de
rackets die worden verkocht moeten worden aangevuld, of dat leden het
uitgezochte racket zelf
moeten bestellen via hun
website. •De gladde vloer
besproken, blijven informeren bij de leden. •Peter
en Ton gaan naar de bijeenkomst van 27/3.
•Peter gaat naar de volgende Flagship vergadering op 6/5, liefst samen
met iemand van de JC.
nog bepalen wie.
•De volgende vergadering
is op woensdag 3 mei.
8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering
om 22.25 uur.

Filiaal: Veghel
Doornhoek 3720
5465 TA Veghel
0413366678
www.wildkamp.nl
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Carin Rietveld
Joost Swinkels
Arne vd Wijdeven
Femke Boelens
Wessel Hupkes
Xaxie Eekels
Monique v Bommel
Sterre Spierings
Martijn Coppens
Margee Hilgerdenaar

21 mei
22 mei
01 juni
06 juni
09 juni
15 juni
16 juni
16 juni
17 juni
18 juni

Robin Slaets
Deany Muller
Mila Kluijtmans
Monika Slaets
Hilly v Rixtel
Jente Jansen
Suzan leibbrandt
Ruud v Kilsdonk
Tristan Verstappen

18 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
27 juni
27 juni

htp://trimshop-amadeus.weebly-com/

2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: •De notulen
van de extra HBB vergadering. Uitgegaan: •Uitnodiging vergadering alle
HBB verenigingen.

6.Commissies
•Recr. –Niets. n•JC: -De
voorbereidingen voor het
kamp gaan prima. -Vrijdag 24/3 is de officiële diploma uitreiking van de
cursus SL2.
-Evaluatie
van het afgelopen seizoen
met de teambegeleiders.
•Red: -Niets. •Bac: -De
voorbereidingen voor de
feestavond zijn in volle
gang. De teller van het
aantal opgaves staat op
72. •TC:
-Niets. •CC:
-De uitnodiging voor de
competitie is verstuurd.
-Mixed 4 kan 6/4 kampioen worden, Mixed 2 op
20/4. •PR: -Niets.
•Website: -Niets.
•Archiefcommissie: Niets.

Van Harte Gefeliciteerd

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.20 uur.

MINIMIKS Mei 2017

7

HBV open jeugdtoernooi
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Namense de red
Marlie Fransen.

Op zondag 26 maart organiseerde de Heesche Badminton Vereniging voor de
zesde keer haar HBV
Open Jeugd Toernooi.
Ruim 90 jeugdspelers van
10 verschillende verenigingen uit de regio reisden
naar sporthal t Vijfeiken in
Heesch af om daar te strij-

den voor de dagprijzen en
de Hebris.nl Wisseltrofee
voor de best presterende
club. Deze werd de afgelopen twee jaar gewonnen
door BC 67 uit Veghel.
Verdeeld over drie verschillende leeftijdscategorieen en drie verschillende

spelonderdelen
(enkel,
dubbel en gemengd dubbel) werden gedurende de
dag ruim 250 wedstrijden
gespeeld op de negen banen die sporthal t Vijfeiken
heeft.
BC Mixed was aanwezig
met 10 spelers. Spelend in
de U12 en de U15.
Met zijn tienen hebben ze
deze dag 62 wedstrijden
gespeeld. Van deze 62
wedstrijden wisten ze er 40
te winnen.
Op het einde van de dag
tijdens de prijsuitreiking
werd BC Mixed nog verrast
BC Veghel stond al klaar
om de wisselbeker ook dit
jaar weer in ontvangst te
nemen maar helaas voor
deze vereniging ging deze
prijs deze keer naar BC
MIxed.
Goed gedaan allemaal.
Proficiat.

Resultaten
DE U12

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
8
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2de

Mirne Jansen

3/4de

Neva van der Vorst

HE U12

3/4de

Rune van der Vorst

DD U12

1ste

Mirne Jansen en Neva vder Vorst

2de

Irene SLaets en Lieke de Visscher

HD U12

2de

Rune vd Vorst en Finn vd Wijdeven

GD U12

1ste

Neva en Rune van der Vorst

3/4de

Lieke de Visscher en Marik Jansen

DE U15

2de

Jente Jansen

GD U15

1ste

Jente Jansen en Koss vd Wijdeven
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Jeugdkamp 2017

Door Bas Fransen
Op vrijdag 21 april was het zo ver. Na twee jaar wachten was het weer tijd voor het jeugdkamp, dat dit jaar
in het teken zou staan van de wondere wereld van de
Efteling.
Rond 5 uur verzamelden
soepje. Daarna was het
zo’n 40 kinderen en de
tijd voor de officiële opejeugdbegeleiding zich bij
ning. Het openingsverhaal
sporthal d’n Ekker om
werd verteld door Monika
daarna in groepjes te verdie alle jeugdbegeleiders
trekken naar kampeeréén voor één naar buiten
boerderij de Kastanjes in
riep. Elke begeleider was
Elsendorp. Na een laatste
verkleed als een sprookkus en knuffel van papa
jesfiguur en speelde zo
en mama gingen de kleinsten als laatste weg, zij
mochten lekker met de
auto mee. Voor de fietsgroepjes was een speurtocht uitgezet met een
aantal vragen en foto’s die
onderweg gezocht moesten worden. Eenmaal aangekomen bij de kampeerboerderij werden de bedden opgemaakt en trakteerde de keukenstaf de
jeugd op een tomaten-

10
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mee in het verhaal. Onder
andere pardoes Wendy,
elfjes Anniek & Evi, heks
Marieke en grote boze
wolf René hadden afgesproken om even weg te
gaan van de Efteling om
rustig te kamperen bij de
Kastanjes. Helaas hadden
ook de witte wieven en
bokkenrijders van dit plan
gehoord en waren ook zij
naar Elsendorp afgereisd
om de jeugd tijdens het
nachtspel bang te maken.
Na de opening was het tijd
voor de eerste spellen.
Eén van die spellen zou
het hele kamp door gaan,
het blijf-niet-alleen spel.
Kinderen mochten niet
verder dan 10 meter van
iemand anders af lopen
omdat ze anders het risico
liepen om getikt te worden. Met dat spel in gedachten werd begonnen
aan de andere spellen. De

jongste kinderen gingen
op zoek naar foto’s van de
begeleiding vervormd tot
sprookjesfiguren en de
oudste jeugd ging op zoek
naar de begeleiders om uit
te zoeken wie bij welke
stelling hoorde. Toen alle
begeleiders gevonden waren mochten de kinderen
zelf broodjes bakken boven het kampvuur, waarna
het tijd was voor de kleinsten om naar bed te gaan.

De oudere jeugd ging het
spel prinsen tegen de prinsessen spelen. In twee
groepen werd er gestreden in spellen zoals “geen
ja, geen nee, geen uhh”,
“de letterdozen” en “twister voor gevorderden”. Het
ging er fanatiek aan toe en
toen na afloop onze blonde jury een winnaar had
benoemd was het tijd voor
de prinsen en prinsessen
om naar bed te gaan.

MINIMIKS Mei 2017

Zaterdag moest er namelijk weer vroeg opgestaan
worden voor de ochtendgymnastiek. Ook in de
ochtend blijkt de jeugd van
bc mixed erg fanatiek. Tijdens het kat en muis spel
werd er meerdere rondes
gestreden tot ook de laatste muis zijn staart kwijt
was. Na de ochtendgymnastiek werd er lekker ontbeten en maakten Bas en
Teun bekend wie de fietsspeurtocht
gewonnen
hadden. Daarna mochten
de kinderen in groepjes
hun creativiteit laten zien.
Elk groepje had de opdracht om iets uit de Efteling te maken en al snel
kwamen de leukste ideeën
naar boven. Zo waren er
groepjes die het huis van
Hans en Grietje maakten,
maar ook een groepje dat
een achtbaan uit de Efteling ging maken. De jeugd

11

heeft hard gewerkt en het
resultaat mocht er zijn.
Rond 12 uur sloten ook de
mini’s aan. Nadat de papa’s en mama’s afscheid
hadden genomen werd er
met z’n allen geluncht en
een groepsfoto genomen.
Vervolgens ging iedereen

12

het bos in voor een aantal
leuke bosspellen. De mini’s en allerkleinsten gingen op zoek naar paddenstoelen en onderweg kwamen ze een aantal spelletjes tegen. Ook de oudere
groep ging op zoek naar
spellen en in het bos werd
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er een parcours afgelegd,
zak gesprongen en werden er dingen geproefd.
Eenmaal terug bij de boerderij hadden de kinderen
de tijd om wat te spelen tot
dat de barbecue klaar was.
De keukenploeg had zich
uitgesloofd om wederom

een heerlijke maaltijd op
tafel te krijgen, met frikandellen, hamburgers en
worstjes hoorde je niemand klagen. Na de barbecue werd het openingsverhaal nog eens uitgevoerd, speciaal voor de
mini’s en hun ouders.

Daarna was het tijd voor de
mini’s om weer naar huis te
gaan, ze hebben duidelijk
genoten. ’s Avonds werd
door elk knutselgroepje
een presentatie gegeven.
De kinderen hadden zich
verkleed en vertelden enthousiast het verhaal ach-
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ter hun kunstwerken. Helaas was het daarna voor
de kleinsten alweer tijd om
naar bed te gaan. De ouderen speelden wie-ben-ik tot
dat het donker genoeg was
voor de nachtspellen. Voor
de nachtspellen werd de
groep opgedeeld in jong en
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oud. De jongere groep
mocht een echte escaperoom in. In het donker
moesten ze een serie opdrachten uitvoeren om te
ontsnappen uit de loods.
Gelukkig is het ze gelukt.
De oudere jeugd zou het
bos in gaan waar de witte
wieven en bokkenrijders
rond dwaalden om hun de
stuipen op het lijf te jagen.
Uiteindelijk werd dit iets
anders, de witte wieven
hadden zich in de donkere
loods verstopt en de bokkenrijders waren verspreid
over het veldje er naast. De
jeugd moest in tweetallen
goudklompjes zien te vinden maar dat lieten de
enge Efteling figuren natuurlijk niet zomaar toe.
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Na een korte nacht werd er
zondags om 8 uur alweer
opgestaan om te ontbijten.
De kinderen waren toch
genoeg uitgerust en na het
opruimen van de bedden
werd er begonnen aan de
zeskamp. De begeleiding
had 8 spellen uitgezet op
het veld, waaronder een
geweldige stormbaan. Ook
op zondag bleef het geluk-
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kig droog en konden alle
spellen gewoon door gaan.
Nadat de groepjes de eerste helft van de spellen gedaan hadden werd er geluncht. Na de lunch gingen
we weer verder waar we
gebleven waren en werd
de rest van de spellen afgewerkt. Toen alle kinderen dol een parcours hebben afgelegd, de opblaas-

rups bereden hadden en
het kop-kont spel gespeeld
hadden werd er nog een
finale op de stormbaan gespeeld. Dat onze jeugd
sportief is bleek wel op die
stormbaan, iedereen vloog
over de baan en de groteren hielpen de kleintjes
waar nodig. Rond een uur
of 3 was het tijd om het
kamp weer af te sluiten. De

winnaars van de zeskamp
werden bekend gemaakt
en Neva kreeg een prijs
omdat ze de meeste kinderen afgetikt had in het blijfniet-alleen spel. Toen alles
opgeruimd was vertrok de
jeugd en de begeleiding
weer langzaam aan richting Beek en Donk waar de
ouders weer blij waren om
hun kinderen terug te zien.
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Iedereen heeft duidelijk
weer een geweldig kamp
gehad en zondagsavonds
zal er goed geslapen zijn.
Alle foto’s zijn te vinden op
de website en ook de
kampfilm zal snel online te
vinden zijn. We hopen dat
iedereen het net zo naar
z’n zin heeft gehad als wij.
Tot over twee jaar!
Ridder Joris (Bas)
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Jeugdkamp
BC Mixed

Doe ik dit allang?
Nee ik tappas

Die autobanden
roken goed

Geen
roodkapje
maar
roodpakje

Kom jij
Faakhier??

Gloeienden
hoed

Zoho.

Ik slaap
met mijn
ogen open

In wat
voor een
rare bocht
lig ik
nou
zeg?

Ik laat
noooooit
meer los
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Als ik
maar niet
door de
mand val
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Ik stond
eigenlijk
op de v
olgende
bladzijde

Jij moet naar
bed want het
is al donker

Je had m
wel van t slot
moeten halen
hoor
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Ik ben Roos Hupkes, 4 jaar en ik woon in Beek en
Donk samen met papa & mama en mijn 2 broers Wessel en Siem. Ik zit op basisschool de Raagten in groep
0-1-2 c bij meneer Thijs. Verder vind ik knutselen heel
erg leuk, kleuren, op de trampoline springen en naar
zwemles gaan.
Mijn oudste broer Wessel zit ook op badminton. Ik ben
fanatiek en kijk er elke week naar uit om te gaan badmintonnen.

Nieuwe leden
Mijn naam is Mila Kluijtmans en ik word op 21 juni 5
jaar. In januari ben ik begonnen bij badminiton. Ik vind
het heel erg leuk. De shuttle hoog houden vind ik het
leukste om te doen. Anniek, Lieke en Sanne zijn heel
lief en ik vind het leuk om met hun tikkertje te spelen.
Ook ben ik al mee op kamp geweest. Dat vond ik leuk,
want we hebben gebarbequed en ik mocht met Femke
mee naar huis.
Tot ziens bij de badminiton.
Groetjes van Mila
Hallo, Mijn naam is Vic Van Herwijnen
Toen mijn vriendje Jimmy mij vroeg of ik ook bij badminton wilde komen, hoefde ik er niet lang over na te denken, ik riep gelijk JA! Ik ben nu een aantal keren geweest en vind 't helemaal te gek om met de jongens en
meisjes sportief bezig te zijn. Ik ben 5 jaar en ik zit op
De Raagten. Tot snel! Groetjes, Vic

Mijn naam is Lynn van Kaathoven
Ik kom uit Mariahout
Ik ben 8 jaar oud en zit op de Bernadetteschool in
groep 4
Ik ben sinds kort lid geworden van de vereniging
nadat ik mee had gedaan op de vriendjes en vriendinnetjes avond (samen met Fenna) en dit vond ik zo
leuk.

Wellicht hebben jullie me al een keer gezien op de training en op het supergezellige kamp natuurlijk! Willem
van Uden, 12 jaar en leerling van groep 8 basisschool
de Muldershof. Samen met Jaccy van den Enden ben ik
in het begin van het jaar op zoek gegaan naar een
sport die bij mij zou passen. Ik ben namelijk iets minder
mobiel omdat ik Cerebrale Parese heb. Dit houdt in dat
ik bij het lopen wat beperkter ben. Vanaf het begin voelde ik me hier meteen heel erg welkom. Het badmintonnen valt me nog niet altijd mee, ik moet nog veel leren,
maar dat komt vast en zeker goed na verloop van tijd.
Naast badminton speel ik toneel bij toneelvereniging Mariahout. Dat vind ik ook superleuk om te doen. Ik ben altijd in voor een praatje, dus tot………
Sportieve groeten, Willem van Uden

Make-up artieste, gespecialiseerd
in bellypaint en face painting.

Je kan me inhuren voor het schminken
op kinderfeestjes, bedrijfsevenementen
en babyshowers.

M. 06-41764989
ba bysc h m i nks tudio.com
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Mixed 6 kampioen.
Dik verdiend kampioenschap voor
Mixed 6
Door Ton Slaets

Na zeven wedstrijden te
hebben gespeeld stond dit
jeugdteam met afstand bovenaan in de E-klasse van
de jeugdcompetitie van de
HBB. Het kampioenschap
gloorde al aan de horizon.
Maar toen werden ze weer
met beide beentjes op de

grond gezet. De nummer
twee op de ranglijst won
met 5-3. Ze wisten dus dat
ze geconcentreerd en
scherp moesten blijven
spelen. Van de vijf daaropvolgende wedstrijden werden er vier met 8-0 gewonnen. De focus was volledig
terug en met nog twee
wedstrijden te spelen op
de laatste competitiedag
hoefde het team nog maar
1 punt te halen om de titel

te veroveren. Ze speelden
beide wedstrijden als echte kampioenen en wonnen
tweemaal met 8-0. Daarmee werd het jeugdteam
Mixed 6 met afstand kampioen in de E-klasse van
de HBB.
Kampioen in de Eklasse: Rob
Hollanders TL, Andrew Bots,
Jasper Wissmann, Noah Hollanders, Diana Bots TL, Pleun
Schenk, Kelly de Louw en
Neva van der Vorst.

Wat was het een geweldig
seizoen met Mixed 6.
Alle kinderen hebben laten
zien dat ze het spel goed
beheersen maar ook heel
sportief zijn.
Ze zijn begaan met elkaar
en coachen elkaar als de
besten.
Een fijn team om te mogen
coachen.
Een team waarmee je kan
lachen en waarmee je serieus een gesprek kunt voeren.
Bedankt lieve kampioenen
van Mixed 6 voor jullie vertrouwen in mij en Rob en
dat wij samen met jullie
Dit geweldige seizoen met
een gezellig samen zijn
mogen afsluiten.
Ik ben ontzettend trots op
ons team.

Ik vond het team heel gezellig, fijne wedstrijden gespeeld met iedereen.
Nu ben ik voor de tweede
keer kampioen geworden.
Ik ben trots op ons team.
Groetjes Andrew

Groetjes Diana
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Ik vond dit jaar de competitie
erg leuk omdat ik een heel leuk
team had en we samen goed
konden spelen. We hadden
erg makkelijke tegenstanders
waar we tegen moesten spelen, dat vond ik wel jammer
maar daardoor zijn we wel eerste geworden! Het was erg
leuk om kampioen te worden
en we gaan met het hele team
nog iets leuks doen.
Daar heb ik zin in!
Groetjes pleun
Ik vond dit competitieteam
heel erg leuk, het was
altijd super gezellig en we
hebben heel veel gelachen. Ik vond het leuk dat
we elke wedstrijd naar
elkaar keken en elkaar tips
gaven in de wisseltijd.
Iedereen heeft het dit seizoen super goed gedaan
en ik ben heel trots en blij
dat we kampioen zijn geworden!

Jeugdteams 2017-2018
Mixed 1

Mixed 2

Mixed 3

1

Mathijs Jansen

1

Joran Jansen

1

Heer Ganzeveer

2

Tristan Verstappen

2

Nick Meulensteen

2

Heer Ganzeveer

3

Vince van Mierlo

3

Brady Bots

3

Heer Ganzeveer

1

Meike van Zutven

4

Koss vd Wijdeven

1

Leslie Heerdink

2

Bregje Hoeks

1

Jente Jansen

2

Jadzia Spaan

2

Anne SLaets

3

Marente Verstappen

3

Kelly de Louw

Mixed 4
1

Andrew Bots

2

Jasper Wissmann

Mixed 5

3

Noah Hollanders

1

Mixed 6

Olaf van Gelder

1

Rune v der Vorst
Finn vd Wijdeven

4

Lucas van Deursen

2

Marik Jansen

2

1

Imke de Beer

1

Pien Sijmens

1

Irene Slaets

2

Pleun Schenk

2

Janne vd Laarschot

2

Suzie Coppens

Neva v der Vorst

3

Mirne Jansen

3

Lieke de Visscher

3

Mixed 7

Gr kelly

1

Felix Chiu

2

Niels vd Kerkhof

3

Joris Boelens

1

Fenna vd Meulengraaf

2

Marit vd Kerkhof

3

Anouk vd Molengraaf

Uitslagen
Uitslagen april
2-4
9-4
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6-2

Boemerang 2- Mixed 3

4-4

Mixed 4- Mierlo 6

4-4

Someren 1- Mixed 5

2-6

BCV 1 - Mixed 1

2-6

Mixed 6 - Phoenix 1

8-0

Mixed 2 - Mierlo 4

3-5

Mixed 6 - Mierlo 7

8-0

Mierlo 5 - Mixed 4
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Scoringspercentages jeugd

Eindstand competitie jeugd
A klasse

B klasse

Scoringspercentages meisjes

C klasse

1

BCAB 1

10-66

1

Mierlo 3

10-62

1

Bakel 1

12-69

2

Mixed 1

10-49

2

Mixed 2

10-47

2

Brabantia 2

12-67

3

Brabantia 1

10-35

3

Mierlo 4

10-38

3

Bakel 2

12-66

4

Mierlo 1

10-32

4

Mixed 3

10-37

4

Mierlo 5

12-50

5

Mierlo 2

10-29

5

Boemerang 2

10-35

5

Mierlo 6

12-40

6

BCV 1

10-29

6

BCV 2

10-21

6

Mixed 4

12-40

7

Boemerang 3

12-4

D klasse

E klasse
1

H klasse

Mixed 6

15-107

1

Scoringspercentages jongens

TOTAAL

TOTAAL

s

w

%

s

w

%

1

Kelly de Louw

24

24

100

1

Andrew Bots

30

29

97

2

Jente Jansen

22

21

95

2

Rune vder Vorst

28

26

93

3

Mirne Jansen

22

21

95

3

Jasper Wissmann

27

25

93

4

Pleun Schenk

36

31

86

4

Noah Hollanders

33

30

91

5

Irene Slaets

26

22

85

5

Marik Jansen

22

20

91

6

Neva vder Vorst

30

25

83

6

Michael Hollanders

30

25

83

Mixed 7

14-94

7

Bregje Hoeks

21

17

81

7

Tristan Verstappen

22

18

82

19

79

8

Koss vd Wijdeven

33

26

79

Finn vd Wijdeven

1

BCAB 3

15-79

2

Mixed 5

15-75

2

Bakel 4

15-90

2

Someren 2

15-66

8

Suzie Coppens

24

3

Bakel 3

15-70

3

Mierlo 7

15-59

3

Con brio 1

15-66

9

Eva Schardijn

16

11

69

9

18

14

78

4

Someren 1

15-67

4

Phoenix 1

15-55

4

Phoenix 3

14-58

10

Lieke de Visscher

18

12

67

10 Calvin Bots

7

5

71

5

Hanevoet 1

15-46

5

Brabantia 3

15-43

5

Hanevoet 4

15-53

6

BCV’73

6

Hanevoet 3

Mierlo 11

Robin Slaets

15

10

67

11 Vince v Mierlo

27

19

70

15-6

6

11

15-23

15-15

12

Meike van Zutven

18

10

56

12 Niels vd Kerkhof

22

15

68

13

Anne Meulensteen

20

11

55

13 Lucas v Deursen

26

17

65

14

Imke de Beer

35

17

49

14 Mathijs Janssen

30

17

57

15

Janne vd Laarschot

33

16

48

15 Joran Jansen

26

12

46

16

Marente Verstappen

25

11

44

16 Brady Bots

17

6

35

Op zondag 21 mei a.s. worden de HBB-jeugdkampioenschappen gespeeld in sporthal Suytkade te Helmond.
BC Mixed zal op dit toernooi met een groot aantal kinderen aanwezig
zijn.
Aansluitend aan het toernooi zullen de winnaars van het toernooi en de
kampioenen van de jeugdcompetitie gehuldigd worden. Streven is om
rond 17.00 uur te beginnen met deze prijsuitreiking.

17

Rachel Baerts

21

9

43

17 Nick Meulensteen

20

7

35

18

Jadzia spaan

20

8

40

18 Olaf v Gelder

31

11

35

19

Eefje v Bommel

13

4

31

20 Lieke Fransen

14

4

29

21

Anne Slaets

22

5

23

22 Sanne v Lieshout

15

3

20

23 Leslie Heerdink

15

3

20

Kom gerust even kijken!
24
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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!

-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 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

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
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Feestavond 2017
Mixed Feestavond 2017,
retegoed!

Senioren training.

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

Door Roger van Lieshout

Training competitie teams Mixed 1 t/m 6.
De nieuwe competitieteams voor het seizoen 2017-2018 zijn inmiddels bekend.
Daarom wordt er vanaf vrijdag 12 mei volgens een nieuwe indeling getraind,.
Deze trainingsindeling is voor de maanden mei en juni. Daarna is er dit seizoen geen
training meer. Na de zomervakantie zal de indeling voor het nieuwe seizoen bekend
worden gemaakt. Afhankelijk van de drukte in de zaal en de opkomst bij de training
kan er op maximaal 4 banen getraind worden. Houd hier rekening mee bij het kiezen
van een baan voor vrij spelen.

DATA

20.40-21.40 uur

21.40-22.40 uur

12 en 19 MEI

M!/ M2 / M3

M4 / M5 / M6

26 MEI

Vrij spelen

9, 16 en 23 JUNI

M4/ M5/ M6

M1/ M2/ M3

Als je niet kunt trainen meldt je dan tijdig af bij FESTUS:
festusdescelles@gmail.com

Training competitie teams Mixed 7 en 8 en recreanten.
Om de twee weken zal er een training voor competitieteams 7, 8 en de recreanten
verzorgd worden. Banen: maximaal 3 banen beschikbaar rechts in de hal (kantinezijde)

DATA

21.00-21.40 uur

19 MEI

M7/ M8 en recreanten

16 JUNI

M7/ M8 en recreanten

7 JULI

M7/ M8 en recreanten

Trainers: Ruud Fransen & Ton Slaets, geassisteerd door Jan Driessens en Dora
Polman. In overleg met de trainers kan er van de geplande data worden afgeweken.

Alle competitie teams en recreanten
2 JUNI

Husseltoernooitje en vrijspelen

30 JUNI

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

1 April 2017, geen grap, maar de dag waarop
Mixed dit jaar zijn feestavond heeft gevierd.
Een hoog aantal Mixed leden die met of zonder
partner aan hadden gemeld. Simpelweg om er
een gezellige avond van te maken. Bijna 90
personen konden
we verwelkomen
en er was er geen
één die niet met
een setje loten binnen kwam. Loten
die dankzij Anja en
Sonja en de vele
sponsoren
altijd
garant staan voor
mooie prijzen. Zeker 50 verzorgde
pakketten zouden
die avond een blije
eigenaar krijgen.
Ondanks het feit
MINIMIKS Mei 2017
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dat het concept van de
feestavond elk jaar nagenoeg hetzelfde is, is het
toch elk jaar weer een
succes. Dat heeft alles te
maken met ‘ons’ , de leden van Mixed, wij maken
het samen altijd weer tot
een feest. Toch dit jaar
ook weer een andere invulling door derden. DJ
Jorg hadden we bereid
gevonden om de avond
aan elkaar te praten gesteund door een goede
mix van muziek. Van
20:30 tot 2:00 wist Jorg

het geweldig op te bouwen.
Voor elk wat wils. Een prima afwisseling van niet te

zachte en niet te harde muziek, van gemoedelijk tot
lekkere dans muziek waarbij elke m2 van de 36m2
grote dansvloer werd benut. We hebben ervan genoten.
Super Gaaf, zoals ik me
blijkbaar – in soort gelijke
bewoordingen – meerdere
male samen met ‘mijn’ microfoon heb geuit. “Gaaf”,
staat synoniem voor: cool,
hartstikke leuk, keigoed,
kicken, lauw, snel, steengoed, te gek, tof, uit de

kunst, wreed maar ook , retegoed. En uitgerekend ‘retegoed’ was zeker ook van
toepassing op het speciaal
optreden van de avond de
band “Rate”. Een ‘Rockband’ zoals Ruud Meulendijks zijn band typeert.
Ruud en zijn mannen zochten nog een mooi platform
waarop ze nog meer bekendheid zouden krijgen
en dat kan dan natuurlijk bij
BCMixed. De Band speelde eigen gecomponeerde
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nummers maar ook bekende nummers van Radiohead, Kensington, Foo Fighters, R.E.M etc.
Rate, die juist nu haar 10-jarig bestaan vieren.
Een band van vrienden die bestaat uit 2 niet leden Mark Janssen (drums) en Sjors Hoek (Singer
songwriter, gitaar) en 2 Mixed leden Chiel Meulendijks (gitaar) en Ruud Meulendijks (backing
vocals en basgitaar). Ruud wist me zelfs te vertellen dat zij het succesnummer van de Jostiband
hebben gecomponeerd! Toch hartstikke mooi dat
we ook muzikale talenten in de gelederen van
Mixed hebben. Rate, Retegoed, ook te vinden op
spotify!
Kortom, wederom een mooie avond. Dank aan
iedereen die daar aan heeft bijgedragen.

Wij bedanken de sponsors voor de geweldige loterij: Jan de Jong Schiderwerken , Rob Hollanders, Lifestyle centrum Laarbeek, De Mandenman, Aphroditi Gieks Restaurant, Supermarkt Plus,
supermarkt Jan Linders, supermarkt EMTE, Yours Fashion, Bloemsierkunst de 4 Seizoenen,
Ingrid Lingerie mode, Annet Mode, Vishandel Rob de Beer, Ruud Fransen Wildkamp, Niels Rutten Lunchroom Sluys 6 en Uniek
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Stichting vrienden van Ghana

Kampioen!

Eize en Lidy van der Vegt zetten zich al jaren in voor
de stichting, vrienden van Ghana. "Vrienden van Ghana-Laarbeek" is een particulier initiatief met als doel
het ondersteunen van medische projecten in Ghana.
Het omvat in het bijzonder het voltooien van het
HOPE FOR CHILDREN AND AGED REHABILITATION
CENTRE in Abesim, Sunyani. Initiatiefnemer is de internationaal geroemde fysiotherapeut Charles Mensah. In 2011 is men gestart met de bouw van dit centrum. Inmiddels is het een prachtig centrum geworden. Op 13 juni vertrekken Eize en Lidy naar Ghana,
om te kijken waar alle donaties naar toe zijn gegaan.

Oude Badmintonrackets
gezocht

Mixed 4: Bas Fransen, Bas van
Lieshout, Jeroen Lutterman,
Ruud Fransen, Roger van Lieshout. Anne Kluijtmans, Sabitri
Heesakkers en Lauri de Greef.

Charles Mensah

Dag allemaal
Zoals velen van jullie weten, zetten wij ons in voor een revalidatiecentrum in Ghana
http://helpCharles.nl
Het is ondertussen een prachtig centrum geworden waar geweldig werk wordt verricht!
Mensen komen uit het hele land om een prothese voor arm of been aangemeten te
krijgen. Weliswaar staat revalidatie en prothesiologie in Ghana nog in de kinderschoenen, maar als je ziet hoe blij en gelukkig mensen zijn na soms vele jaren van kruipen
en hinken. Deze mensen worden nu niet meer met de rug aangekeken ze tellen weer
mee en hebben met een prothese meer kans op werk.
Op het terrein van het centrum is ook een fysiotherapieafdeling. Deze fysiotherapeut is
in zijn vrije tijd een fanatieke badmintonspeler! Hij speelt iedere zaterdagmorgen met
cliënten, familie en dorpsbewoners enkele partijtjes badminton op een betonnen vloer
zonder lijnen, met een volleybalnet met gaten maar alla… Ze zijn bloed fanatiek!
Dan komt nu mijn vraag: In juni gaan we weer een bezoek brengen aan dit prachtige
project. We hebben al vele rackets meegenomen, maar als ze na intensief gebruik eenmaal stuk geslagen zijn, belanden ze in de afvalbak. In een land als Ghana hoef je echt
niet op zoek te gaan naar iemand die de apparatuur heeft om er nieuwe bespanning in
te zetten. No way!
Wie van jullie heeft er nog oude rackets (met een intacte bespanning) ergens in de kast
of op zolder liggen die we mee mogen nemen? We kunnen Charles en zijn spelers er
heel blij mee maken. In een volgende editie van de MiniMiks zullen we dan verslag
doen van de overhandiging. Afgeven kan bij Paul en of Evi.
Graag inleveren vóór 1 juni.
Dank!
Eize en Lidy van der Vegt
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Mixed 4 Kampioen in de 1e klasse
Door Ruud Fransen
Op het moment dat ik dit
verslag schrijf staat de erg
spannende ontknoping in
de eredivisie voor de deur.
Net als Feyenoord stonden
wij ook nagenoeg het gehele seizoen bovenaan de
ranglijst. Het mocht eigenlijk niet meer fout gaan,
maar het kon nog wel.
Daarom gingen Bas en ik
op 5 april al naar de sporthal aan de Suytkade om
onze naaste concurrent
Heeze te gaan bekijken.
De uitslag van deze wed-

strijd zou bepalen hoeveel
partijen wij een dag later
zouden moeten winnen
voor het behalen van het
kampioenschap. Het was
zelfs heel goed mogelijk
dat we deze avond al kampioen zouden worden,
hiervoor moest de tegenstander van Heeze slechts
3 partijen te winnen. “Gelukkig” gebeurde dit niet,
want dat was best saai geweest. Hierdoor moesten
we zelf minimaal 2 maar
het liefst 3 partijen winnen
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om zeker kampioen te worden.
Helaas was ik zelf geblesseerd aan de knie, inmiddels is duidelijk dat mijn
binnen en buitenmeniscus
kapot waren. In deze belangrijke wedstrijd traden
we derhalve aan met
slechts 7 spelers, Roger,
Bas v. L., Bas F., Jeroen,
Anne, Sabitry en Lauri.
Bas had zich opgegeven
als chauffeur, hij had zo’n
zin in de wedstrijd dat hij
met hoge snelheid langs
het kanaal naar Helmond
is geracet. Zijn vader riep
nog: “Bas, let op hier staat
een kastje”, gevolgd door
een lachende “die bekeuring betaal jezelf”. Helaas
lag deze bekeuring enkele
weken later inderdaad op
de mat, het viel eigenlijk
nog best mee, 4 km. (na
correctie) te hard.
Dan de wedstrijd zelf. Natuurlijk waren we allemaal
best wel zenuwachtig. Een
mooie gevulde tribune,
prachtig spandoek en de
wetenschap dat we het niet
mochten verknallen.
Bas en Anne mochten de
1e GD spelen. De eerste
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Die neem ik
met m’n forehand

set ging verloren, de tweede set knap gewonnen en dus hoopgevend voor de beslissende set. Helaas ging deze set uiteindelijk redelijk kansloos naar de tegenstander. 0-1. Jeroen en Sabitry speelden de
2e GD tegen een zeer ervaren koppel,
ook deze wedstrijd werd verloren, zelfs in
2 sets. 0-2 (het zal toch niet…)
Daarna was het de beurt aan Bas F. en
Roger om de HD binnen te halen. Zelf
stond ik inmiddels nagelbijtend tussen het
legioen aan supporters op de tribune te
kijken. Nog iets zenuwachtiger, want het
is toch je zoon, samen met je beste maa
tje die deze belangrijke pot gaat spelen.
Deze HD zou de mooiste partij van de
avond worden. Veel mooie rally’s, veel inzet, goed spel van 2 kanten en het belangrijkste, een prachtige 2 sets overwinning. Stand 1-2, het geloof volledig terug!

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Onze dames, Sabitry en Lauri (DD) en
Jeroen (2e HE) begonnen ongeveer tegelijk aan hun partij. Jeroen speelde een
nagenoeg perfecte eerste set, echter

Jeroen vindt het geweldig om 3 sets te
spelen en hij wist de tweede set dan ook
(enigszins onnodig) te verliezen. Hij herpakte zich echter fantastisch in de derde
set waarin hij de tegenstander, met een
welverdiende walsbonus voor zichzelf,
volledig kansloos liet (21-5). Stand daarmee 2-2. Theoretisch al kampioen, echter om helemaal zeker te zijn moest er
nog een extra punt binnen gehaald worden. Onze dames hadden inmiddels de
eerste set afgegeven aan de tegenstander die absoluut hun sportieve plicht deden deze avond. Sabitry en Lauri kwamen echter steeds beter in hun spel, De
2e en 3e set werden daardoor ook keurig
gewonnen. Stand 3-2 voor ons, het kampioenschap is binnen!! Grote ontlading bij
de spelers en bij de toegestroomde massa. Felicitaties vanzelfsprekend na de
wedstrijd.

Daarna was de druk er duidelijk af. Roger
slaagde erin om zijn tegenstander te
blesseren met enkele subtiele schijnbewegingen. Jammer dat de partij daarmee
aan een vroeg einde kwam. Stand 4-2.
Vervolgens speelden Anne en Lauri,
bevrijd door het inmiddels zeker stellen
van het kampioenschap, beide een prima
MINIMIKS Mei 2017
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wedstrijd waarin ze tegenstander geen
kans hebben gegeven. Allebei in 2 stes
gewonnen. Eindstand daarmee een keurige 6-2! Hiermee zijn wij als Mixed 4 de
absoluut terechte kampioen geworden in
de 1e klasse afdeling 1.
Na de wedstrijd hebben we kort feest
gevierd in de kantine van de sporthal
(penningmeester bedankt voor de grote
glazen met het lekkere Lieshouts bier).
Vervolgens de auto naar huis gebracht
en met de fiets naar café Thuis. Hier
hebben we ons feestje tot sluitingstijd

voort gezet. Daarmee kwam een eind aan
een succesvol maar vooral heel erg leuk
seizoen met een geweldig gezellig team!
Groet,
Ruud Fransen

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

36

MINIMIKS Mei 2017

Wat er 25 jaar geleden gebeurde!
In april 1992 stopte Jan
Schepers als trainer bij BC
Mixed. Igo Jongen uit Helmond werd zijn opvolger,
het werd zijn tweede periode als trainer bij BC
Mixed.
Ook in april van dat jaar
overleed Jos Putman, wie
kent hem nog. Jos was beroepsmilitair en lid van BC
Gemert, maar bekend als
Bonds Competitie leider,
een functie die hij vele jaren met succes heeft uitgevoerd.
BC Mixed had dat jaar negen teams in de seniorencompetitie van de HBB. De
beste competitiespeelsters
waren Thea Kluijtmans,
gevolgd door Danny Vereijken. Bij de heren was
Marcel Lahaije de sterkste,
gevolgd door Bart Verschuren. BC Mixed had
toen 150 leden, waarvan
82 senioren en 68 jeugdleden.
Op 14 en 15 maart organiseerde BC Mixed het jaarlijkse open seniorentoernooi, met een deelname
van 21 HBB verenigingen
en 213 dubbels. Daarmee
meteen het grootste toernooi binnen de HBB. Ook
Mixed wist verschillende
prijzen te winnen, enkele
uitslagen:
DDB: Ellen van Leuken en

Marjo Habraken werden
derde. In het HDB wisten
Jorg Kerkhof en Bart Verschuren beslag te legen
op de eerste plaats.
Tweede
werden
Ton
Slaets en Ad Breijnaerts.
Bas Smits en Noortje v d
Einde werden derde in het
Gemengd dubbel C, maar
Noortje won met Ellen
Manders (toen nog bij BC
Rally) de eerste prijs in
het DDC. Het heren dubbel D werd een Mixed
aangelegenheid,
Toon
Smits en Toon Slaets werden tweede, Frank van
Riet en Tini Verbrugge
derde, maar Geert Hendriks en Verhofstadt werden eerste.
Groot nieuws: BC Mixed
heeft een computer en
een printer aangeschaft
en de “Kompetitie-Kommissie” was volop bezig
met het samenstellen van
de nieuwe teams.
De jeugdcompetitie was
afgelopen.
Helaas
geen
kampioenen.
Mixed
1 in de
A-klasse en
Mixed
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4 in de E-klasse bereikten
een derde plaats, Mixed 4
werd vierde en Mixed 5
vijfde, terwijl Mixed 3 op de
laatste plaats eindigde.
Beste competitiespelers bij
de jeugd: Bas Smits en
Eefje Brouwers.
Humor van toen:
Uitspraken over de sport:
Nederland geeft in totaal
meer geld uit aan sport dan
bijv. Oost-Duitsland, maar
Oost-Duitsland boekt meer
resultaat.
Uit Even Lachen:
De burgemeester die wat
overhoop lag met zijn gemeenteraad moest naar
het ziekenhuis voor een
acute blinde-darm-ontsteking. Een van zijn vrienden
stuurde hem een opwekkend briefje: “De gemeenteraad wenst u van harte
een
spoedige
beterschap…. Met 32 tegen 21
stemmen!”
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Uitnodiging HBB

Uitnodiging Bekerfinales en Huldiging Kampioenen
DOOR ERWIN BOUDEWIJNS · 28 APRIL 2017
Op zondag 28 mei a.s. wordt het seizoen (2016-2017) in sporthal “Suytkade” afgesloten. Op deze dag zullen alle kampioenen van de seniorencompetitie en de winnaars
van de bekerwedstrijden worden gehuldigd.
Ook wordt de winnaar van de sportiviteitsprijs bekend gemaakt.
Namens de H.B.B. heb ik het genoegen de teams die kampioen zijn geworden uit te
nodigen voor de huldiging in zaal “Warande” van “Suytkade” te Helmond. Rond 16.30
uur zullen we starten met de huldiging van de seniorenteams. Deze huldiging vindt
plaats na de finales van de bekerwedstrijden.
Ik maak u er op attent dat alleen de spelers worden gehuldigd die reglementair tot dat
team behoren en minstens drie wedstrijden voor dat team hebben gespeeld.
Wij stellen het op prijs wanneer ALLE KAMPIOENTEAMS COMPLEET aanwezig zijn
tijdens deze huldiging. Vorig jaar is de huldiging perfect verlopen en hielden alle teams
zich aan de afspraak om te blijven tot het einde van de huldiging van alle teams.
Tevens wil ik alle VCL-ers, speciaal uitnodigen, om de bekerwedstrijden, maar zeker
de huldiging van de kampioenen bij te wonen. Op deze dag kunnen we nog eens gezamenlijk napraten over het afgelopen seizoen in een ongedwongen sfeer en in een gezellige omgeving.
Wij hopen dat we van deze bijzondere dag een feestje kunnen maken.
Het programma van 28 mei ziet er als volgt uit:
13.00 uur Binnenkomst teams.
13.30 uur Finales bekercompetitie poule 1, 2, 3 en 4
16.30 uur Huldiging van de kampioenen, prijsuitreiking van de winnaars van de bekerwedstrijden en bekendmaking winnaar sportiviteitsbeker
??.?? uur Einde
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Spaanse vissoep met paprika en tomaat
Hoofdgerecht voor 4 personen.
Ingrediënten :
3 el olijfolie, 75 g gerookte spekreepjes, 2 dunne preien (in ringen),
gele paprika (in stukken), 1 rode paprika (in stukken), 2 tl paprikapoeder, 1 blik tomatenblokjes (400 g), 1 visbouillontablet, 250 g tilapiafilet (in stukken), 300 g fruits de mer
Bereiden:
1. Verhit de olie in een soeppan en bak hierin het spek zachtjes uit.
Bak de ringen prei en de stukken paprika zachtjes 3 minuten mee.
Strooi de paprikapoeder erover.
2.Voeg het blik tomaten met 350 ml water en de bouillontablet toe en
breng het geheel aan de kook. Laat de soep 15 min. zachtjes koken.
3.Leg de stukken vis in de soep en laat ze tegen de kook aan in ca. 5
min. gaar worden. Voeg de fruits de mer toe en laat alles in nog ca. 2
min. warm vorden. Laat de soep absoluut niet meer koken, anders '$.
orden de fruits de mer taai. Breng op smaak met zout en peper.
4.Serveer de soep in ruime kommen of diepe borden. Lekker met
warm stokbrood.
mijn favo Waarom het
t
is, omdat he
riete recept
en
is
pt
ce
re
k
een makkelij
lekker.
g
er
el
he
ch
to
Voor de volgende “koken met Mixed”
wil ik graag weten wat het favoriete
recept van Rien van Kessel.
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Competitieverslagen

De plant en zijn verhaal
De vrouwentong is makkelijk in onderhoud. Om de
paar weken een scheutje
water en hij heeft het prima
naar de zin. Hij heeft juist
een hekel aan teveel water!
Geef je hem te veel, dan
knakken de stengels af en
rotten weg. De ideale huiskamergenoot als steeds alles dood gaat bij jou op de
vensterbank.
Dus, koop eens een Sanseveria cilindrica en je leven is een stuk aangenamer!
Hij staat bij bijna elke opa
of oma op de vensterbank.
Ook al is ie wat ouderwets,
hij zit flink in de lift. De
smalle versie doet het goed
in de modern huiskamer.
Als de ronde stijve stengels
met een groepje in een
mooie pot staan, dan ziet
dat er superstrak en hip uit.
We hebben het over de
vrouwentong, ofwel de

Sanseveria.

Tom Poppelaars

De moderne versie heeft
de tweede naam cilindrica,
wat verwijst naar zijn cilindervormige stengels. Om
hem nog meer te “verhippen” worden ze zelfs aangeboden met gedipte bovenkant. De uiteinden worden dan voorzien van een
modern kleurtje.

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Mixed 7, 4de klasse l

Annie en Theo met Dora,

Mixed 7 - BC’85 3

Hein en Annie hebben de
minste moeite met hun tegenstander, Hein speelt
met zijn harde slag de tegenstander tot wanhoop,
komt de shuttle alsnog terug is Annie er als de kippen bij om aan het net
haar werk te doen en het
punt binnen te halen. De
Miksers komen geen moment in gevaar wat blijkt
uit de eindstand 21-09 en
21-11 goed gespeeld
HeinAnnie proficiat.

Door Toon Slaets

Het is alweer de laatste
competitiewedstrijd van het
seizoen 2016-2017, we
staan mooi op een gedeelde 3de plaats samen met
Gemert. Onze doelstelling
was het behalen van het
podium(derde dus) maar
daarom moet er worden
gewonnen daar Gemert tegen de hekkensluiter Mierlo moet spelen en ook kans
heeft op de derde plaats
dus het gaat ook nog ergens om. Anja is met vakantie, we hebben Betsie
bereid gevonden om in te
vallen dus wat sterkte betreft dat blijft wel gelijk, ook
Hein is aanwezig als invaller voor Tini ook een prima
vervanger, daar Hein geen
enkel speelt is Toon aangewezen om de 2de single te
spelen dus die kan zijn
borst nat maken, genoeg
intro snel naar het gebeuren.
Er zijn meteen twee banen
beschikbaar dus kunnen
de twee GD, s gelijk gespeeld worden Hein met

Theo en Dora hebben
meer werk aan de winkel,
beide teams geven elkaar
weinig of niets toe waardoor er een mooie partij
ontstaat, Theo hard werkend, Dora geruisloos
aan het net om alles af te
maken maar er moet een
verlenging aan te pas komen voordat een beslissing valt, met 23-21 trekken de Miksers aan het
langst end eerste set is
binnen. Tijdens de pauze
worden een paar aanwijzigingen gegeven aan Theo
en de tweede set kan beginnen. Er is meteen een
groot verschil merkbaar
Theo en Dora hebben nu
de partij volledig in handen, vooral Dora scoort
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met regelmaat aan het net (
ik vindt het bewonderenswaardig van Dora zoals ze
nu speelt gezien de vervelende periode die ze achter
de rug heeft) en Theo
draagt ook zijn steentje bij
samen maken ze er een
mooie partij van en winnen
ten slotte met 21-07 wel
even een verschil met de
eerste, TheoDora hou dit
vast proficiat.
Hein en Toon staan klaar
voor het HD, samen spelen
ze s, maandags bij de
60plus groep dus ze kennen elkaar een beetje. In
het begin is het even aftasten waar de tegenstander
het zwakste is en daarop
inspelen, dit was snel gevonden Hein slaat van achteruit hard in en Toon kan
wat nog terugkomt met een
slap handje aan het net afmaken. HeinToon komen
geen moment in de problemen ook niet in de tweede
set en met 21-12 en 21-16
is de partij voor Mixed,
goed gedaan heren we
hadden niet anders verwacht overigens.
Dora en Betsie staan klaar
voor het DD, twee ervaren
speelsters Betsie met een
goede harde slag en Dora
met veel techniek in huis
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dus een goede mix. Het is
een levendige partij de dames houden elkaar tijdlang
mooi in evenwicht maar
dan is het de Miksters wel
genoeg geweest en met
21-17 pakken ze de eerste
setwinst. In de tweede set
gaan ze er nog een tandje
bijzetten op de mooie crosslagen van Dora hebben
ze geen verweer en ook
Betsie scoort regelmatig
mooie punten samen hebben ze een goede partij
neergezet en met 21-12 is
ook deze partij voor Mixed,
prima gedaan dames proficiat.
Nu is Theo aan de beurt
voor het eerste HE, alvorens met de wedstrijd te
beginnen een klein voorafje van wat we op de bank
hoorden. We zaten samen
met het team van BC 85
naast elkaar op de bank
toen een van hen vroeg
,,tigge wie moette gij
singgelu,,Ikke,, ja gij,, ik
moet tigge dien aauwe grijze,, ooh die, die kende gij

wel hebbe toch, hawdtermarekeningmedekkumzalvatte dienaauwe,, die grijze en dien aauwe dat was
Theo. Theo wist dus wat
hem te wachten stond.
Ook hier was het in het begin wat aftasten van elkaar, hoe is de backhand,
kan hij wel achterin slaan
en dat soort dingen. Maar
terwijl de partij vorderde
kreeg Theo steeds meer
grip op zijn tegenstander
en met prima spel en inzet
gaat de eerste set naar
Theo 21-11, ook in de
tweede set laat Theo niets
aanbranden met 21-15 is
deze ook voor Theo, met
een duidelijke teleurstelling in het gezicht maar
met een gemeend proficiat
aan Theo verlaat zijn tegenstander het toneel,
goed gedaan Theo vasthouden dit.
Annie nu aan de bak in het
DE, het moet gezegd ze is
wat verkouden dus de conditie is niet optimaal (vroeger zouden ze zeggen,, ge

hed zeker me alliuen Toon
op dun hoek geston). Haar
tegenstander is Hilde ook
een oudgediende en beide
dames zijn aan elkaar gewaagd weten we uit vorige
wedstrijden. In de eerste
set komt Annie maar slecht
op gang het loopt niet helemaal lekker en met 12-21
is de set voor Hilde. De
tweede set is echt een partij beide geven geen punt
cadeau een stand van 2020 zegt genoeg, met 22-20
is de partij echter voor Annie dus een derde nodig
voor de beslissing. Al snel
is duidelijk dat Annie te
veel heeft moeten geven
ze komt lucht te kort en kan
geen vuist meer maken
met 8-21 is deze set voor
Hilde dus het eerste punt
voor BC 85. Een mooi partij dames.
Nu is Toon aan de beurt
met het tweede HE, hij
krijgt weer een jonge speler voorgeschoteld maar
dat wil niet altijd alles zeggen weten we uit vorige

ontmoetingen. Al snel
komt Toon op een 1-5 achterstand dus er moet een
tandje bij en dat komt er
bij, Toon trekt de stand
snel gelijk en de wedstrijd
is begonnen. Ze geven elkaar weinig ruimte maken
punt op punt om de beurt,
en daardoor blijft het spannend, Toon heeft gezien
waar de zwakte van zijn
tegenstander zit en gaat dit
aanpakken inmiddels is
het wel 20-20 geworden
dus hoogtijd voor een
sprintje alla van Gerwen
met 22-20 maakt Toon de
partij af, kantje boord maar
winnen is winnen toch. In
de tweede set gaat Toon
helemaal los hij heeft zijn
tegenstander waar hij hem
hebben wil en regelmatig
klinkt er vanaf de bank een
welgemeend applaus op
wat hem nog meer vleugels geeft, let wel met 21-6
jawel met 21-6 gaat de set
naar Toon en wint op grandioze wijze deze partij,
goed gedaan ouwe meer
veren geven we niet zo is

het wel genoeg.
Als laatste komt Betsie met
haar DE, voorgaande jaren
heeft Betsie bewezen een
goede enkelspeelster te
zijn, daar ze deze competitie voor het eerst invalt en
we ze niet meer hebben
zien spelen weten we niet
hoe ze er voor staat. Het is
een partij die alle kanten
op kan over en weer maken beide dames mooie
punten maar ook laten ze
zekere punten liggen. De
BC85 dame heeft als voordeel dat ze een behoorlijke
lengte heeft wat in haar
voordeel werkt daar Betsie
te veel hoge slagen achterin geeft en deze makkelijk te pareren zijn door
haar tegenstandster hierdoor gaat de set met 17-21
naar BC85. Ondanks wat
aanwijzigen aan Betsie
blijft ze hetzelfde spel spelen wat in het voordeel is
van haar tegenstandster
en met 18-21 is ook deze
set voor BC85, mooie partij dames, Betsie heeft al-

les gegeven maar niet alles lukte, jammer volgende
keer weer nieuwe kansen
Betsie.
Dit was de laatste partij
van competitie 2016-2017,
namens alle teamleden
kan ik zeggen dat we een
mooie competitie hebben
gehad ik weet bijna zeker
dat we onze doelstelling
de derde plaats behaald
hebben dus wat willen we
nog meer. Ik wil bij dezen
al onze invallers en invalsters bedanken voor hun
spontane medewerking te
weten Suzanne, Betsie,
Hein en Tini. Verder ook
alle teamleden voor de gezellige samenwerking en
inzet, graag zie ik jullie volgende competitie jaar terug houdoe.

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Seniorenteams 2017-2018
Mixed 2

Mixed 3

Hoofd klasse

Overgangsklasse

Overgangsklasse

1

Anke van Dijk-r

1

Evelien Kuijpers

1

Marloes Dekkers

2

Maridy Daems

2

Anne Kluijtmans TL

2

Mirjam vd Wijdeven

3

Robin Slaets

3

Lauri de Greef

3

Eva Schardijn

4

Monika Slaets

1

Martijn van Oeffel

1

Johan Penninx

1

Rene Schepers

2

Jeroen Lutterman

2

Rob Hollanders TL

2

Ruud van Kilsdonk

3

3

Michael Hollanders

3

Paul van de Vegt

4

Jan de Jong TL

Mixed 1

Mixed 4

Mixed 5

Mixed 6

Scoringspercentages senioren
Scoringspercentages Heren

Scoringspercentages Dames
s

w

s

w

%

Jan de Jong

27

23

85

12

10

83

%

1

Anne Kluijtmans

22

18

82

1

2

Lauri de Greef

22

18

82

2

Ruud Fransen

3

Evi van Rixtel

25

18

72

3

Stan vder Heijden

18

15

83

4

Marije Daems

22

15

68

4

Rene Schepers

30

24

80

5

Sabitri Heesakkers

16

10

63

5

Martijn van Oeffel

19

15

79

6

Anja Beekmans

12

7

58

6

Hein van Vijfeijken

12

9

75

7

Yvonne Lahaije

22

12

55

7

Gert Lahaije

23

16

70

8

Katja vder Vorst

19

10

53

8

Roger v Lieshout

16

11

69

Martijn Coppens

32

22

69

19

13

68

9

Dora Polman

21

11

52

9

10 Johan Penninx

Eerste klasse

Tweede klasse

Tweede klasse

10 Lisa van Vijfeijken

22

11

50

1

Anniek van Leuken-r

1

1

11 Mirjam vd Wijdeven

17

8
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11 Martin Kuijpers

29

19

66

2

Evi van Rixtel

2

Steffie Boelens

2

Yvonne Lahaije

12 Anke van Dijk

25

11

44

12 Teun vder Vorst

29

17

59

3

Marije Daems

3

Katja van der Vorst

3

Angela van Gelder

13 Monika Slaets

24

10

42

13 Toon Slaets

14

8

57

1

Bas Fransen TL

1

Martijn Coppens TL

1

Gert Lahaije TL

14 Angela van Gelder

23

9

39

14 Maikel Iven

8

4

50

Rob Slaets

15 Anniek v Leuken

14

5

36

15 Rob Hollanders

18

9

50

Remco Driessens

Lisa van Vijfeijken

2

Bas van Lieshout

2

Teun van der Vorst

2

3

Martin Kuijpers

3

Maikel Iven-r

3

Mixed 7
Vierde klasse

Mixed 8

Invallers

Vierde klasse

D

1

Betsie van Hooff

1

Marianne van Dijk

2

Anja Beekmans

2

Monique v Bommel TL

3

Annie Boetzkes

3

Suzanne Bouman

4

Dora Polman

1

Bas Gerrits

1

Tiny Verbrugge

2

Chiel Meulendijks

2

Hein van Vijfeijken

3

Ronald Hertogs

3

Paul Beekman

4

Ruud Meulendijks

4

Theo Mouris Tl

5

Toon Slaets
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Sabitri Heesakkers

H

Dorien Maas
Lieke Fransen
Marloes de Greef
Sanne v Lieshout
Andre Morpey
Canto Swinkels
Paul Boelens
Roger v Lieshout
Ruud Fransen
Stan v der Heijden
Ton Slaets.

*Klasse indeling onder voorbehoud
MINIMIKS Mei 2017

Uitslagen senioren
Uitslagen maart
22-03

Uitslagen april

Bakel 4- Mixed 8

6-2

Mixed 3- Fair play 2

7-1

23-03

Mixed 1- Con brio 3

4-4

29-03

Mixed 4- Dommelen 2

8-0

06-04

Mixed 2 - Hanevoet 1

2-6

19-04

Mixed 8 - Dommelen 4

0-8

Mixed 7- BC 85 3

6-2

Mixed 6- Brabantia 3

3-5

Mierlo 7- Mixed 8

3-5

phoenix 2- Mixed 2

4-4

30-03

05-04

20-04

MINIMIKS Mei 2017

Ganzeveer 1 - Mixed 1

6-2

Mixed 3- Boemerang 1

5-3

Mixed 5- SRH 2

5-3

Mixed 4- Bakel 2

6-2

Hanevoet 3- Mixed 6

5-3
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Eindstand competitie senioren
Top klasse

Hoofdklasse K

Overgangs klasse I

1

Con Brio 2

14-95

1

Phoenix 2

13-63

2

Con Brio 1

14-83

2

Hanevoet 1

13-61

3

Phoenix 1

14-63

3

Mixed 2

13-60

4

Ganzeveer 1

14-54

4

Brabantia 1

13-56

5

Mierlo 1

14-51

5

Con Brio 4

13-43

6

BCAB 1

14-48

Hoofdklasse D

7

Mixed 1

14-34

1

BCV 73

13-56

8

Con Brio 3

14-19

2

Bakel 1

13-53

3

Sm Bruang 1

13-52

4

SRH 1

13-40

5

Phoenix 3

13-36

Eerste klasse I

Prikbord

1

Mierlo 2

10-55

2

RBC 1

10-42

3

Boemerang 1 10-42

4

Branbantia 2

10-38

5

Mixed 3

10-38

6

Fair Play 2

10-25

Tweede klasse I

Tweede klasse II

Mixed 4

10-55

1

Hanevoet 3

12-79

1

Mierlo 4

12-68

2

Heeze 1

10-51

2

Mierlo 5

12-64

2

Gemert 2

12-66

3

Con brio 6

10-40

3

Brabantia 3

12-59

3

Never Down 1 12-64

4

Eindhoven 1

10-32

4

Mixed 6

12-47

4

Mixed 5

12-61

5

Bakel 2

10-37

5

Boemerang 2 12-44

5

SRH 2

12-28

6

Dommelen 2

10-16

6

Bakel 3

12-22

6

BCAB 4

12-25

7

Gemert 3

12-21

7

Hanevoet 4

12-24

Vierde klasse Il

1

Ganzeveer 3

10-63

1

Dommelen 4

10-69

2

Mierlo 8

10-63

2

Someren 3

10-53

3

MIxed 7

10-34

3

Bakel 4

10-39

4

Gemert 5

10-33

4

Never Down 2

10-31

5

BC ‘85 3

10-26

5

Mierlo 7

10-28

6

Mierlo 9

10-21

6

Mixed 8

10-20
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Zet in j

e agend

afslu

1

Vierde klasse I

De afsluitings avond 14 juli mag er
ook in met een klein buffetje verzorgd door de BAC ,
en de Beste Competitie speelster en
speelster worden dan ook bekend
gemaakt en wie de Mixed manneger
heeft gewonnen ,

a:

14 juli

itingsa
Met een
vond
k
de BAC lein buffetje ve
rz
en de h
uldiging orgd door
beste c
ompetiti
van de
e
naar va
s
n de Mix peler/ster en w
e d M an
inager.

Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl
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Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com

