
JAARGANG 37
Augustus 2017    

NUMMER 4

MINIMIKS

Robin Slaets
HBB kampioene  2017

Afsluiting seizoen 
2016-2017

Een gezellige Mixed grill



MINIMIKS Augustus 2017
1

MINIMIKS

Inhoud Pag.

          Jaargang 37- nr 4 - Augustus - 2017

Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zeven keer per jaar. Oplage: 105 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.

Op de voorpagina:

Medewerkers aan deze  Minimiks: 
Ton SLaets, Rien van Kessel, Jan Driessens, 
e.v.a.     
Foto’s: Marlie Fransen

Van de redactie
Bestuursmededelingen
Kidszone
HBB Jeugdkampioenschappen
Mixedpen
Afsluiting seizoen 2016-2017
Programma jeugdcompetitie
Senioren training
Stichting vrienden van Ghana
HBB Bekerfinale en huldiging
Bekerwedstrijden
Badminton Nederland
Uitwisseling
Afsluiting seizoen 2016-2017
Eindstand Mixed Manager
Vakantie verhaal
Start nieuwe seizoen
Wist je dat..
Mixed-grill
Mixed schrijft geschiedenis
Wat er 25 jaar geleden gebeurde
Koken met Mixed
De plant en zijn verhaal
Programma senioren competitie
Prikbord

3-4
6-8
9
10-13
14
15-17
18
21
22
23-25
26
27
28
29-30
31
32
33-34
35
36-39
40-41
42
43
44-45
46
47

Robin Slaets
HBB kampioen  2017

Afsluiting seizoen 
2016-2017

 Een gezellige Mixed grill



MINIMIKS Augustus 2017MINIMIKS Augustus 20172 3

Agenda
01-09: Eerste speelavond voor de jeugdleden
10-09: Laarbeek Sportief
14-10:Dutch Open
03/04-11: Mixed clubkampioenschappen
15-12: Uitwisseling met BC.Alouette (BC.Mixed 
gaat naar BC.Alouette)
04-02: Mixed Open Jeugdtoernooi 2018

Noteer deze data in je agenda!

Floor Brans

Jeugd 36 32 68
Mini’s 5 3 8

Senioren 36 45 81

Nsl 12 8 20
Osl 3 3
Ereleden 1 5 6
Totaal: 49 61 41 35 186

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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Redactie:
 Marlie Fransen (lay out),Ruud Fransen,

Angela v Gelder ,Arne vd Wijdeven

Van de redactie...

Ik volgde het nieuws in Nederland een lange tijd via nu.nl. Koppensnellen maar 

dan via de digitale snelweg.

Nu ik weer in Nederland woon is het elke morgen een fijne vaste volgorde van 

kind(eren) wakker maken, Nespressootje maken, brood smeren en RTL4 aan 

voor het laatste nieuws.

Daarin ging het over de regeringsformatie. Ik ben wel politiek ge-engageerd 

maar ga de lezers daar nu niet mee bezig houden. Wat me echter opviel is dat 

er betreffende een bepaalde sterk opgekomen partij er niet meer over een poli-

tieke partij werd gesproken maar over een beweging. Dat vond ik wel aardig 

gevonden, een beweging.

Ik besloot ter plekke om daar eens een voorwoord over te schrijven. Geen flau-

wekul voorwoord maar weer eens eentje die wat meer serieus is. Verderop in 

de Minimiks staat vast wel weer een onzinstukje van mijn hand. Beweging. 

Even opzoeken op het interweb. Wikipedia zegt: “Een beweging in de sociolo-

gie, een sociale beweging, is een diffuus netwerk van groepen mensen en or-

ganisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel, met name 

om een verandering te bewerkstelligen, dan wel voor de activiteiten die door 

een dergelijk netwerk worden ondernomen (Tilly, 2004; Tarrow, 1994). Leden 

van een beweging hebben een gemeenschappelijk doel en een gedeelde over-

tuiging, maar daarbinnen bestaat vaak variatie”.

Hmm, dat geeft te denken. Wij zijn als BC Mixed eigenlijk ook een beweging. 

“Diffuus netwerk van groepen mensen”. CHECK. Let op, de woordgrap naar 

netwerk wordt vandaag niet gemaakt. Evenzo verwijs ik niet naar de verschil-

lende teams wanneer er wordt gesproken over groepen mensen. “Sympathie 

voor een bepaald doel”. CHECK. Let wederom op, geen woordgrap gemaakt 

naar het feit dat er in sporthal Suytkade vaak voor de handbal/voetbaldoelen 

wordt gebadmintont. Tevens ook geen ellenlange uitwijding over waarom in de 

zaal een handbaldoel en een voetbaldoel exact dezelfde goaltjes zijn. Ja het 

doet pijn want dat zou een heerlike klaagzang kunnen worden over hoe deze 

total verschillende sporten het met 1 en hetzelfde zielige rood witte goaltje moe-

ten doen. Symbiose van sporten via een goaltje. Ik dwaal af. “ een verandering 

te bewerkstelligen”. CHECK. Voor velerlei uitleg vatbaar, dat geef ik toe. We 

sporten om er fitter, of moe-er (tsja hoe schrijf je dat?), of gelukkiger van te 

worden. “voor de activiteiten die door een dergelijk netwerk worden onderno-

men”. CHECK, DUBBELCHECK, TRIPPELCHECK. Kijk maar eens naar alle 

activiteiten binnen en buiten onze mooie vereniging. Badminiton, badbejaarden-

ton, husseltoernooien, Barbeque, kamp, quizzut, spelletjesavond, trouwerijen, 

you name it en Mixed heeft het. Ik denk dat we met recht mogen zeggen dat BC 

Mixed een beweging is die in beweging komt om flink in beweging te blijven. 

Nou als je daar niet meer door bewogen wordt?

Prettige seizoensstart.

Eefje v Bommel
Hilly v Rixtel
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Hallo,

Een tijd geleden zijn we 
begonnen met het digitaal 
beschikbaar stellen van 
de Minimiks.
We deden een inventari-
satie en op basis daarvan 
is het aantal te drukken 
boekjes bepaald.
Ons bestuur vroeg om 
nogmaals te peilen wie 
liever een gedrukt boekje 
wil ontvangen.

Van jullie voorzitter

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De eerste twee vrij-
dagen voor de senioren zijn alweer achter de rug en de zin 
om te badmintonnen is bij iedereen groot. Ondanks het feit 
dat de schoolvakantie nog gaande was was de opkomst 
groot. Op de tweede vrijdag was zelfs de hele zaal vol. En 
met het uitkomen van deze Minimiks begint ook het trai-
ningsseizoen voor de jeugd. 

Naast de competities staan ook de eerste activiteiten op het 
programma. Sterker nog, er is er al een geweest: De Mixed Grill. Ook dit 
jaar doet BC Mixed mee aan Laarbeek Sportief. We kunnen ons weer in de 
etalage zetten op zondag 10 september aanstaande in onze eigen sporthal 
d’n Ekker. We richten ons tijdens deze editie vooral op de Mini’s en de jong-
ste jeugdgroepen. De kinderen geven een demonstratie en laten zien hoe 
leuk badminton is. Wie wil komen kijken is natuurlijk van harte welkom. 
Laarbeek Sportief is van 10.30 tot 13.00u.

Speciale aandacht vraag ik zoals ieder jaar voor de Algemene Ledenverga-
dering van onze vereniging. Die staat gepland op vrijdag 13 oktober. Via de 
mail ontvangt iedereen nog de uitnodiging met de agenda en de notulen 
van de vorige vergadering. Maar zet de datum alvast in je agenda. Naast 
onder andere de financiële verantwoording worden ook weer enkele vrijwil-
ligers bedankt. Samen met mijn andere bestuursleden hoop ik dan ook 
weer op een goede opkomst.

We zijn nog op zoek naar een nieuwe trainer voor de senioren. Na het af-
scheid van Festus eind vorig seizoen hebben we enkele contacten gelegd. 
Tot die tijd zal ik zelf de training voor de senioren verzorgen. We houden 
jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en proberen om zo snel 
mogelijk een nieuwe trainer aan te stellen. 

Tot slot wens ik iedereen, competitiespelers en recreanten, een mooi en 
sportief seizoen. 

Ton Slaets

De Minimiks

Digitaal en/of gedrukt?

4 5

Het grote voordeel van 
een gedrukt exemplaar is 
dat je het ook op andere 
plekken kan neerleggen 
(wachtkamers en dergelij-
ke). Het grote voordeel 
van de digitale versie is 
dat deze volledig in kleur 
is.
Onze webcommissie 
heeft de minimiks al sinds 
jaar en dag prachtig in 

kleur en met hoge resolu-
tie beschikbaar op de 
website.
Na de vakantieperiode zal 
er een email rondgestuurd 
worden met de vraag of 
men liever digital of ge-
drukt wil ontvangen.
Wij hopen op 100% reac-
tie.

De redactie

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

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 03-05-2017. 
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 20.40 uur.

2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: •Uitnodiging 
toernooi BC Grave op 20 
mei. •Uitnodiging van Ilse 
van Ham voor het overleg 
van alle sportverenigingen 
op 15 mei. •Uitnodiging 
toernooi BV de Maasshut-
tle op 7 mei. •Uitnodiging 
voor Laarbeek sportief op 
10/9. •Aanvraagformulier 
van Hans van Gend voor 
de zaalhuur.
Uitgegaan: •Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 22 maart 
2017
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën
•Er zijn 2 strafzaken bin-
nengekomen voor het fou-
tief invullen van het wed-
strijdformulier, beide 12,50 
euro. 
 
5.Ledenbestand

•Nieuw: Dennis Brummel-
kamp, Lynn van Kaatho-
ven en Vic van Herwijnen.

6.Commissies 
•Recr –Training voortaan 
om de 2 weken. De andere 
week traint Mixed 7, en 
liefhebbers van Mixed 8 
o.l.v. Ton en Ruud,
•JC: -De nieuwe teams 
worden 5 mei bekendge-
maakt. -Het volgende 
kamp is op 14,15 en 16 juni 
2019, - De huldiging van 
de kampioenen bij de 
jeugd is op 21 mei. -Voor-
stel datum jeugdtoernooi: 
4/2-2018.  •Red:   -Niets.
•Bac:  -Mixed Grill op 26/8. 

-Husseltoernooi op 2 en 
30 juni. -De laatste speel-
avond is op 14/7. •TC 
-Clubkampioenschappen 
op 3 en 4/11. -Jeugdtoer-
nooi op 4/2-2018. •CC:-De 
nieuwe teams en de inde-
ling van de trainingsgroe-
pen besproken. -Huldiging 
kampioenen is op 28/5.
•PR: -Niets.   •Website: 
-Niets.. •Archiefcommis-
sie: Niets.
7. Rondvraag
•Met Toon de buisjes voor 
de shuttles bespreken.
•De vloer blijft te glad of 
wordt na de behandeling 
weer te snel glad, er wordt 
nog aan gewerkt. •Bijeen-

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 15-06-2017. 
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 20.05 uur.

2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
•Uitwisseling Alouette.
•Aanmelding Jorg Habra-
ken. •Aanmelding Han 
Swarts en Milan Oom-
kens. •Notulen Bijeen-
komst sportverenigingen.
•Opzegging Hilly van Rix-
tel. •Voorstel nieuwe opzet 
bekercompetitie van de 
HBB. Uitgegaan: •Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 3 mei 2017
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën
•De kosten van het jeugd-
kamp waren gelijk aan de 
begroting. In de begroting 
was uitgegaan van 55 
deelnemers, dat waren er 
uiteindelijk 39. Daarom is 
het kamp wat duurder uit-
gevallen als begroot.
 
5.Ledenbestand
•Van jeugd naar senioren: 

Robin Slaets, Eva Schar-
dijn en Michael Hollan-
ders. •Gestopt: Hilly van 
Rixtel en Eefje van Bom-
mel.

6.Commissies 
•Recr.  –De eerste trai-
ning in de nieuwe opzet 
ging prima.
•JC:     -Sinds 2 weken ge-
traind in nieuwe groepen.
VCL vergadering van de 
HBB is geweest, geen bij-
zonderheden.
Tijdens Laarbeek sportief 
richten we ons speciaal 
op mini’s en jeugd van 7-9 
jaar, Stan sluit dit kort met 
de JC.
De Dutch Open is op za-
terdag 14/10. Novi speelt 
daar een finale. jeugd t/m 
17 is gratis, kaartjes voor 
volwassenen zijn 16 euro.
Kaartjes besteld voor 
26/6 kosten maar 8 euro. 
We gaan snel inventari-
seren wie er interesse 
heeft om mee te gaan. 
Peter heeft een bijeen-
komst bezocht bij Gel-
drop, kort besproken.  
•Red:   -Niets.
•Bac:   -Uitnodigingen 

Mixed-Grill gaan binnen-
kort weg. •TC  Peter heeft 
de data van onze toernooi-
en besproken.
Anne is definitief lid van de 
TC.  •CC  Opzegging Fes-
tus besproken. Als we 
geen nieuwe trainer heb-
ben 
vult Ton de training voorlo-
pig in vanaf 1/9. Op 18/8 
en 25/8 is het vrij spelen.  
Afscheid van Festus op 
23/6 besproken.        
•Sfeer:  -Goed.
•PR:      -Niets.           
•Website: -Niets..
•Archiefcommissie: Niets.

7. Rondvraag
•Komend seizoen huren 
we de zaal weer vanaf 
18.30 uur. Hans heeft be-
loofd ons tijdig te informe-
ren als er interesse is voor 
het uur voor ons.
•De vloer is zoals ie is, valt 
niets aan te doen.
•De volgende vergadering 
is op woensdag 5/7.

8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.15 uur.

komst HBB verenigingen 
besproken. •Op 15 mei is 
het overleg van alle sport-
verenigingen bij TC de Hut 

in Aarle-Rixtel, aanvang 
19.30 uur. •De volgende 
vergadering is op 7 juni.
8. Sluiting

•Ton sluit de vergadering 
om 23.20 uur.
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Filiaal: Veghel

Doornhoek 3720
5465 TA Veghel
0413366678

www.wildkamp.nl

Van H
arte G

efeliciteerd

Alle leden zijn om
22.30 uur welkom in de 

kantine

Vrijdag 13 oktober 2017

Vic v Herwijnen
Willem v Uden
Wendy Verbrugge
Meike v Zutven
Inti Munsters
Pieter vd Ven
Diana Bots
Finn vd Wijdeven
Ton Slaets

6 sept
9 sept
10 sept
13 sept
15 sept
15 sept
19 sept
19 sept
20 sept

20 sept
22 sept
26 sept
26 sept
27 sept
27 sept
27 sept
30 sept.

Janne vd Laarschot
Christ vd Hoogenhoff
Romy Brummelkamp
Olaf v Gelder
Jeroen Lutterman
Anne SLaets
Remco Driessens
Paul Boelens

             Hallo jongens en meisjes.

De vakantie zit er weer op en bij BC Mixed beginnen we 

daarom aan een nieuw badmintonseizoen. 

De trainingsgroepen zijn opnieuw ingedeeld en de eerste 

competitie wedstrijd wordt alweer over een paar weekjes 

gespeeld. (17 sept.)  Veel succes allemaal.

Op zondag 10 september doen we weer mee met Laar-

beek Sportief. Jullie mogen op deze dag laten zien aan de 

rest van Laarbeek hoe leuk badminton wel niet is. Zorg er 

voor dat je vriendjes en vriendinnetjes allemaal komen 

kijken. Deze ochtend begint om 10.30 uur en eindigd om 

13.00 uur. Jullie horen hier spoedig meer van.

Op 4 november zijn de clubkampioenschappen, houd 

deze dag alvast vrij, zodat je mee kunt doen.

In deze Minimiks nog een mooi verslag van de Helmondse 

jeugd kampioenschappen. Op dit toenooi hebben jullie 

goed je best gedaan en er zijn veel kinderen in de prijzen 

gevallen. De mooiste prijs behaalde Robin Slaets. Zij won 

in de hoogste klasse haar enkelspel en mag zich dus HBB 

Kampioene noemen. 
Wil jij ook iets schrijven voor ons clubblad, dan mag dat 

natuurlijk. Je kunt het sturen naar redactie@bcmixed.nl of 

je levert het op de vrijdag gewoon bij mij in.

Ik wens jullie allemaal heel veel lees- en kijkplezier.

Namens de jeugdcommissie en de redactie

Marlie Fransen
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HBB Jeugdkampioenschappen

Op zondag 21 mei zijn de 
HBB Jeugd Kampioen-
schappen gespeeld. 118 
spelers hebben deze dag 
tot een succes gemaakt 
door 319 partijen te spe-
len! Om 9.00u in de och-

tend werden de eerste ron-
den gespeeld. Rond de 
klok van 16.40u werden de 
enkelfinales op de banen 
gezet. Onder een groot 
publiek dat zich had verza-
meld op de tribunes werd 

Nieuwe HBB Jeugd Kampioenen!
DOOR ERWIN BOUDEWIJNS · 
GEPUBLICEERD 23 MEI 2017, https://www.hbbond.nl

er flink voor de kampioen-
schappen gestreden.
Na de finales verzamelde 
iedereen zich in een van de 
zalen op Suytkade om de 
prijsuitreiking bij te wonen. 
De prijsuitreiking van het 
toernooi, maar ook van de 
competitie werd om beur-
ten gehouden. In de hoog-
ste klasse van de jeugd 
konden zich twee nieuwe 
spelers zich kronen tot 
HBB Jeugd Kampioen! 
Robin Slaets en Renzo van 
Ham, van harte gefelici-
teerd!

Na de prijsuitreiking kon ie-
dereen nog even snel ge-
nieten van de zon die nog 
volop scheen! Alle vrijwilli-
gers bedankt voor het orga-
niseren van het toernooi, 
maar natuurlijk ook de BCJ 
bedankt voor het organise-
ren voor de competitie af-
gelopen seizoen!
(foto’s zijn te zien op de 
HBB site)

BC Mixed kijkt terug op een ge-
slaagd HBB jeugdkampioen-
schap. Met een groot aantal 
jeugdleden hebben we deelgeno-
men aan dit toernooi en er werden 
veel prijzen behaald. 
Robin Slaets werd de nieuwe HBB 
jeugdkampioene 2017. Alle prijs-
winnaars (zie foto’s) nogmaals 
van harte gefeliciteerd. 
Veel Mixedleden vielen verder 
nog net buiten de prijzen
Een derde/vierde plaats in het en-
kelspel was er voor Vince van 
Mierlo HEB, Imke de Beer DEB, 

De prijswinnaars 
van BC Mixed

Jeugd
Kampioenschappen

2017

 HBB KAMPIOENE, 1ste DE A. Robin Slaets

2de DD A. Robin Slaets en Eva Schardijn 1ste HD C. Jasper Wissman en Noah Hollanders
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1ste DE P. Mirne Janssen1ste DE D. Neva van der Vorst.

2de HE P. Finn van de Wijdeven.

1ste DD D. Neva van der Vorst en Mirne Jansen.

1ste DD P. Suzie Coppens en Irene SLaets

1ste HD P. Finn van de Wijdeven en Rune van der Vorst

 2de HE C. Koss van de Wijdeven

Jasper Wissman HEC en  Andrew Bots  HED.
Lucas van Deursen en Koss van de Wijdeven be-
haalde een 3/4 plaats in het Heren dubbel C.
Bij de pupillen werd Rune van der Vorst derde in 
het HE en Irene Slaets derde in de DE. Een vierde 
plaats was er voor Suzie Coppens DE. 

Tijdens de prijsuitreiking van de HBB jeugd kampi-
oenschappen werden ook alle winnaars van de 
competitie gehuldigd.
Mixed 6 en Mixed 7 werden daarom nogmaals in 
het zonnetje gezet. (zie foto’s volgende pag.)

12 13

Mixed 6 : Andrew Bots, Noah Hollanders, Kelly 
de Louw, Pleun Schenk, Jasper Wissman en 
Neva van der Vorst. Teamleiders: Rob Hollan-
ders en Diana Bots.

Mixed 7  LIeke de Visscher, Mirne Jansen, Irene 
Slaets, Suzie Coppens, Finn vd Wijdeven, Rune 
van der Vorst en Marik Jansen. Teamleiders: 
Martijn Coppens, Claudia Slaets en Teun van 
der Vorst. 

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.
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Afsluiting seizoen 2016-2017

Op 7 juli was het de laatste 
training van het seizoen. 
De mini’s lieten tijdens de 
training zien wat ze het af-
gelopen jaar allemaal heb-
ben geleerd van Anniek, 

Lieke en Sanne. Er werd 
al heel erg goed geser-
veerd en terug geslagen. 
Het racket werd al heel 
erg goed vast gehouden 
en ook ging de chassez 

pas al heel erg goed.  
Na afloop kregen 
alle kinderen een 
certificaat. 
Goed gedaan alle-
maal. Erg knap hoor! 
Een week later op 14 

juli was het de laatste 
avond van het seizoen. 
Net als voorgaande jaren 
werd er op deze avond niet 
gebadmintond.
In de eerste groep werden 
er na een leuke warming-
up allerlei tikspelletjes ge-
speeld en er werd ge-
schommeld in de touwen. 
Voor de tweede groep 
stond de apenkooi weer op 
het programma. 

14 15

Hoi! Ik ben Pien Sijmens en 
ik ben 21 juli 14 geworden. 
Ik woon met mijn vader Phi-
lip, mijn moeder Carina en 
mijn broertje Wouter op Het 
Laar 5a in Aarle-Rixtel. 
Ook heb ik een hond, 2 kat-
ten, kippen en 4 ezels: 2 
veulentjes. Ik zit in het der-
de jaar van het gymnasium 
op het Carolus. Natuurlijk 
vind ik badminton heel leuk, 
het is altijd heel leuk met 
Janne en Floor. Maar ik hou 
ook van dansen. Ik dans 
elke vrijdag: op dezelfde 

dag als badminton. In de 
vakantie zijn we naar 
Frankrijk gegaan. Toen 
hebben we veel gezwom-
men en dingen bezocht. 
We gaan meestal naar 
Frankrijk, maar Zweden 
vind ik ook leuk. Daar heb-
ben ze fijne meertjes om 

in te zwemmen en het is 
een mooi land. Ik heb veel 
zin om het komende jaar 
weer te gaan badminton-
nen, ook omdat ik dit jaar 
competitie ga spelen en 
dat lijkt me leuk!
Gr. Pien

 

Bregje Hoeks
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dit is een 
     dominosteen

touwtje 
springen slingeraapjes

dit doe ik 
thuis ook

ja op de 
bank en 
de kast

gooi dat gewicht 
van 1000 kg 

effe terug

ik duw me 
een aap

stop

en door

is dit nu
 op-hoepelen?

ik heb mn nek verrekt

de mijne zit 
ook vast

stijgt deze 
niet op?

deze schoenveter 
is erg lang

ik trek 
mezelf

 omhoog
grote oorbellen heb jij

Apenkooi
bij Mixed

16 17
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Dat. Tijd Team Bn
17-09 9.30 BCV 73 3 - Mixed 4 3

11.15 Mierlo 5 - Mixed 4 4
9.30 BCV 73 5 - Mixed 7 12
11.15 Hanevoet 2 - Mixed 7 13

24-09 9.30 Mixed 2 - Mixed 3 1
9.30 Mixed 5 - Someren 1 4
11.15 Mixed 5 - BCAB 2 4
9.30 Hanevoet 1 - Mixed 6 13
11.15 Bakel 5 - Mixed 6 14
9.30 Mixed 7 - Hanevoet 3 15
11.15 Mixed 7 - Phoenix 3 10

01-10 9.30 Mixed 1 - BCV 73 1 3
9.30 Mixed 2 - BCV 73 2 1
9.30 Mixed 4 - Mierlo 4 5
11.15 Phoenix 1 - Mixed 4 15
9.30 Bakel 4 - Mixed 6 14
11.15 Brabantia 2 - Mixed 6 14

08-10 9.30 Mixed 3 - BCAB 1 2
9.30 Bakel 3 - Mixed 5 5

Puzzle

11.15 Mixed 5 - Mierlo 6 3
9.30 Mixed 7 - Hanevoet 2 15
11.15 Mixed 7 - Phoenix 3 15

29-10 9.30 Mixed 1 - Brabantia 1 5
9.30 BCAB 1 - Mixed 2 1
9.30 Mierlo 3 - Mixed 3 2
9.30 Mixed 4 - Con Brio 1 13
11.15 Mixed 4 - BCV 73 3 12

12-11 9.30 Bakel 2 - Mixed 2 1
9.30 BCV 73 2 - Mixed 3 2
9.30 Mierlo 7 - Mixed 5 14
11.15 BCAB 2 - Mixed 5 14

26-11 9.30 Bakel 1 - Mixed 1 1
9.30 Mixed 4 - Mierlo 5 13
11.15 Mierlo 4 - Mixed 4 11
9.30 Mixed 6 - Mierlo 8 2
11.15 Phoenix 2 - Mixed 6 4
9.30 Mixed 7 - BCV 73 5 15
11.15 Hanevoet 3 - Mixed 7 15

Programma Jeugd competitie 

Wat houd je fit?
Het stuitert
Sport en .........
Sporten houd je ........
Shuttle sport
Overheen of er in
Platte schijf wat zweeft

-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

Kapelstraat 19
Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, 

warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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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

20 21

Senioren training.

Vandaag, vrijdag 1 sep-
tember beginnen de trai-
ningen voor de senioren 
weer, tot we een nieuwe 
trainer hebben gevonden 
zullen de trainingen van 
Mixed 1 t/m 6 door Ton 
Slaets verzorgd worden. 
Hieronder het schema voor 
de rest van dit kalender-
jaar:

September:
20:40 - 21:30u: M4, 5 en 6
21:30 - 22:20u: M1, 2 en 3
Oktober:
20:40 - 21:30u: M1, 2 en 3
21:30 - 22:20u: M4, 5 en 6
November:
20:40 - 21:30u: M3, 5 en 6
21:30 - 22:20u: M1, 2 en 4

December:
20:40 - 21:30u: M3, 5 en 6
21:30 - 22:20u: M1, 2 en 4

P.S.:Op de laatste vrijdag 
is het vrij spelen, op vrijdag 
13 oktober zijn de trainin-
gen slechts 40 minuten 
i.v.m. de Algemene leden-
vergadering.
Van ALLE spelers van 
Mixed 1 t/m 6 wordt ver-
wacht dat ze deelnemen 
aan de training.

De 1ste en 3de vrijdag van 
de maand is er training 
voor teams 7, 8 en de re-
creanten. Deze training 
wordt verzorgd door Ruud 
Fransen, samen met Jan 

Driessens en Dora Pol-
man.
- Trainingsduur: 40 min.- 
Tijd: van 20.50 – 21.30u 
(sluit aan de op de eindtijd 
van de eerste senioren-
training)
- Maximaal 3 beschikbare 
banen (vanuit de tribune 
gezien helemaal rechts in 
de hal)
- In overleg met ons kan er 
van de geplande data 
worden afgeweken. Dat 
zal dan op tijd worden 
gecommuniceerd.

Iedereen heel veel succes 
in de nieuwe competitie!
Ruud Fransen,
VCL

Mixed 60+ heeft nog plaats voor enkele badmintonners m/v.
Wie en wat zijn wij Mixed60+?  We zijn een aantal senioren (onder de senioren) die lid 
zijn van BC. Mixed. Op maandagmorgen spelen wij in de rollerhal vanaf 10.00.uur tot 
12.00 uur (incl, koffie en thee pauze) samen een aantal partijtjes badminton waar ple-
zier in het spelletje voorop staat. Wilt u weten of het wat voor u is kom dan vrijblijvend 
een keer meedoen op maandagmorgen, u bent van harte welkom. U kunt contact op-
nemen met Toon Boetzkes tel.462608. 
Namens alle Mixed60+. 

Oproep Mixed Plus
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Dag allemaal,

In de Minimiks van april 2017 heb ik een 
stukje geschreven over ons project in Gha-
na met het verzoek daarbij om oude bad-
mintonrackets te  doneren. Welnu deze op-
roep heeft een aantal goed bruikbare rac-
kets opgeleverd en die hebben we samen 
met een volle doos oude shuttles meegeno-
men naar Ghana in juni jl.. Dat men er super 
blij mee was getuigen bijgaande foto’s wel! 
Ze zijn er gelijk mee gaan spelen! Dat alles 
niet geheel volgens de regels verloopt, mag 
de pret niet drukken. Ze hebben er veel ple-
zier in en iedere zaterdagmorgen om 6 uur 
(!) is het bal!

De bezoekers van  de Mixed grill van 26 au-
gustus hebben al van de foto’s en de film-
pjes kunnen genieten, voor degenen die 
niet aanwezig waren, hierbij nog enkele fo-
to’s.
Nogmaals dank namens onze Ghanese 
vrienden en mocht u in de toekomst een 
nieuw racket aanschaffen, u weet nu dat uw 
oude racket nog een prima nieuwe ronde 
meekan. 

Eize en Lidy van der Vegt.

Stichting vrienden van Ghana.

22 23

Het was flink aanpoten 
voor iedereen op de war-
me zondagmiddag voor de 
bekerfinale en de aaneen-
sluitende huldiging van de 
kampioenteams uit de 
competitie. Ondanks de 
hitte, was de middag zeker 
geslaagd voor alle deelne-
mers en kampioenteams!

Warme benauwde bekerfinales en 
huldiging!

HBB Bekerfinale en huldiging

DOOR ERWIN BOUDEWIJNS · GEPUBLICEERD 9 
JUNI 2017, https://www.hbbond.nl·

’s Middags om 1 uur ston-
den de eerste teams met 
smacht te wachten voor 
de deur van Suytkade. In 
totaal zouden er vier fina-
les worden gespeeld in de 
benauwde sporthal. Na 
het startsein van BCL’er 
Ferry Tabor, werd er stipt 
om half 2 begonnen met 

de eerste wedstrijden. 
Ganzeveer streed op baan 
1 en 6 tegen Con Brio 2. 
Deze wedstrijd eindigde in 
het voordeel van Con Brio 
2 met 2-5. Een baan ver-
derop werd de wedstrijd 
Phoenix tegen Mierlo ge-
speeld. Deze wedstrijd 
werd uiteindelijk gewon-
nen door Mierlo met 4-3. 
Op baan 3 en 8 stond de 
finale van beker 3. Een 
Mierlo-onderonsje welte-
verstaan: Mierlo 1 tegen 
Mierlo 2. Na bloed, zweet 
en tranen, werd deze wed-
strijd met 4-3 gewonnen 
door Mierlo 1. De laatste 
finale van de middag werd 
gespeeld door Mierlo 2 te-
gen Ganzeveer. Ook hier 
kon Ganzeveer de winst 
niet naar zich toetrekken, 
het werd 4-3 in het voor-
deel van Mierlo 2.

Tijdens de wedstrijden 
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was de BCS flink in de 
weer om de zaal gereed te 
maken voor de huldiging. 
Rond de klok van 16.00u 

werden de eerste spelers 
en toeschouwers ontvan-
gen in de, nog warmere, 
zaal. Met een koud drank-
je wachtte men tot ieder-
een klaar was met dou-
chen. Als BCS moest er 
een beetje opgeschoten 
worden met de huldiging, 
want jawel: Tom Dumoulin 
begon op korte termijn met 
zijn tijdrit! Dit mochten de 
wielerfanaten natuurlijk al-
les, behalve missen.

Ferry Tabor de Bonds 
Competitie Leider (BCL) 
verzorgde de huldiging. In 
tegenstelling tot andere ja-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BC Gemert 
HBC Phoenix 
BC Fair Play 
BC ’85 Helmond 
BCAB *
BC Eindhoven 
BC Boemerang 
BC Brabantia 
BV Mierlo 
Rooise BC 
BC SRH 

6,40,
6,36,
5,00

ren, werd er als eerste de 
sportiviteitsprijs bekend 
gemaakt. Ieder jaar wordt 
er van de teams verwacht 
om punten aan de tegen-
standers te geven. De ver-
eniging die gemiddeld de 
meeste punten heeft bin-
nengehaald, wint de sporti-
viteitsprijs! De verenigin-
gen die geen scores heb-
ben aangeleverd, hebben 
helaas geen kans gemaakt 
om de prijs te winnen. 
Na de huldiging werden er 
nog verschillende drankjes 
genuttigd, waarna ieder-
een weer zijn weg naar 
huis vond.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sm Bruang 
Ganzeveer 
BC Heiakker 
BV Heeze 
BC Someren 
BCV ‘73  
BC Bakel 
BC Never Down 
BC Hanevoet 
BC Con Brio 
BV Dommelen 
BC Mixed 

7,81
7,67
7,60
7,38
,7,32
7,29
7,10
7,00
6,94
6,86
6,78
6,61,Sp

or
tiv

ite
its

pr
ijs

 
20

16
/2

01
7

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

Clubkampioenschappen 2017
Vrijdagavond 3 november
en Zaterdag  4 november
Voor zowel de senioren 
als de jeugd. 
(de jeugd op vrijdag 18.30 tot 20.30 
uur en de senioren van 20.30 tot 
22.30 uur)\

Doe mee en houd 
deze dagen vrij!

Tijden de prijsuitreiking van de beker 
werden ook de competitie kampioe-
nen gehuldigd. BC Mixed had dit jaar 
maar 1 senioren kampioen. Omdat 
we geen finalisten voor de beker had-
den was de delegatie van BC Mixed 
minimaal. Mixed 4 was bijna geheel 
aanwezig. Na het in ontvangst nemen 
van hun prijs (Een doosje bonbons) 
werd er daarna weer snel huiswaarts 
of naar de dorpsfeesten in Aarle-Rix-
tel gegaan. 

Op de foto Mixed 4: Roger van Lies-
hout, Bas Fransen, Anne Kluijtmans, 
Ruud Fransen en Jeroen Lutterman. 
Niet aanwezig Bas van Lieshout, 
Lauri de Greef en Sabitri Heesakkers
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Bekerwedstrijden

Nieuwe opzet bekercompetitie

Tijdens de VCL-vergade-
ring van de senioren heeft 
de B.C.S. (Bonds Commis-
sie Senioren) een nieuw 
voorstel gepresenteerd 
voor de bekercompetitie 
van het volgende seizoen.
Dit voorstel is via de VCL-
ers neer gelegd bij de be-
sturen van de vereniging 
met als doel om aan te ge-
ven wel of niet akkoord te 
gaan met deze nieuwe op-
zet. BC Mixed heeft samen 
met 16 andere verenigin-
gen positief gereageerd op 
de nieuwe opzet bekercom-
petitie. Slechts 3 verenigin-
gen waren voor handhaving 
van het oude systeem.

In het nieuwe systeem 
neemt elk team dat deel 
neemt aan de competitie 
ook automatisch deel aan 
de bekercompetitie. In de 
nieuwe opzet wordt er per 
klasse een bekercompeti-
tie gespeeld. Dit betekend 
dat je dus als bijv. 1e klas-
se speler beker gaat spe-
len tegen een ander team 
uit de 1e klasse. Dit kan 
dus ook een team zijn uit 
de andere poule binnen de 
eerste klasse. Hiermee 
wordt dus min of meer be-
paal wie het sterkste team 
heeft van de gehele 1e 
klasse. Tevens betekend 
dit dat je ook niet meer uit 

kunt komen tegen een 
team vanuit de overgangs-
klasse, wat voorheen nog 
wel het geval kon zijn. Het-
zelfde geldt natuurlijk ook 
voor TOP-, Hoofd-, OV-, 
2e , 3e en 4e klasse. Daar-
naast gaat de HBB voor de 
TOP-klasse ook zoeken 
naar tegenstanders vanuit 
de Badminton Nederland 
competitie.
Er wordt opnieuw ge-
speeld in een knock-out 
systeem, dus wellicht 
speel je slechts één beker-
wedstrijd, hopelijk meer tot 
en met de finale.
Groet, Ruud Fransen
V.C.L. BC Mixed

Schema bekerwedstrijden seizoen 2017-2018
Wo 25-10-2017 Hoofdklasse Mixed 1 - Sm. Bruang 1 Baan 11

Overgangsklasse Mixed 2 - SRH 1 Baan 15
Do 26-10-2017 Overgangsklasse BC 85 1 - Mixed 3 Baan 3

1e klasse Con Brio 6 - Mixed 4 Baan 11
1e klasse Mixed 5 - Never Down 1 Baan 14
2e klasse Mierlo 6 - Mixed 6 Baan 5

Do 02-11-2017 4e klasse Mixed 7 - Mixed 6 Baan 13
4e klasse Mierlo 10 - Mixed 8 Baan 15

27

Ga je mee naar de Dutch Open Badminton op zaterdag 14 oktober 
2017?

De Dutch Open Badminton is een groot internationaal toernooi dat wordt gespeeld in 
het Topsport Centrum in Almere.
Op zaterdag 14 oktober gaat BC Mixed met een groep jeugd- en seniorenleden naar 
dit toernooi. In de ochtend mogen onze jeugdleden een badmintonclinic volgen. Novi 
Wieland speelt de finale om de Junior Master Cup en om 14.00 uur worden de halve 
finales van het toernooi gespeeld. 
We wensen iedereen die zich heeft opgegeven heel veel plezier.

Meer info op: http://www.dutchopen.nl/

Badminton Nederland

Ik was het afgelopen week-
end bij badmintonplanet in 
Eindhoven. Wat een ple-
zier was dat zeg.
Mooie schoenen in de 
aanbieding. Een bult rac-
kets van heb ik me jou 
daar. En deskundig advies.
Dat heb ik ook wel nodig, 
want ik zie door de bomen 
het bos niet meer. Mijn 
merk rackets was een 
makkie: Yonex, what else?

Een nieuw badmintonracket
Maar waar het vroeger een 
simpele keuze was, daar is 
het nu bijna niet te doen. Ik 
koos vroeger met mn maat 
een carbonex racket. Altijd 
goed. 
Nu zijn er zoveel verschil-
lende stijlen dat het bijna te 
lastig wordt. En het mooi-
ste van alles: allemaal re-
delijk binnen een budget 
van een goede avond 
stappen. Uiteindelijk een 
medium flex uitgekozen. 
87 gram. Goed voor de 
verdedigende badminton-

ner. 
Ik moet zeggen dat de keu-
ze me goed bevallen is. Al 
werd het me wel een beet-
je te gortig om zeer veel 
maal de shuttle via het 
randje van het racket 
“peng” terug te tikken. 
Nou ja, de snaren zijn nog 
heel. Dat kan ik niet zeg-
gen van mijn oude racket. 
Ook een Yonex. Maar in-
middels wel met een snaar 
minder. Die ligt nu op een 
wachtlijst bij badmintonpla-
net. 

Badmintonplanet
Door Arne vd WIjdeven



MINIMIKS Augustus 2017MINIMIKS Augustus 2017

Afsluiting seizoen

Op vrijdag 14 juli stond de 
afsluitende avond van het 
seizoen 2016-2017 op de 
agenda. 
Gelukkig was het nog ge-
zellig druk deze avond in 
de hal en later op de avond 
in de kantine. Op deze 
avond worden traditioneel 
een aantal prijzen en be-
dankjes uit gereikt. Onze 
voorzitter Ton was natuur-
lijk de aangewezen per-
soon om deze “plichtple-
gingen” uit te voeren.  Al-
lereerst was er een be-

dankje voor Hans van 
Gend en Anne-Jet (en 
haar vervangster Alie)voor 
weer een jaar waar het erg 
gezellig was in de kantine 
en waar het ons aan niets 

Door Ruud Fransen

Een oorkonde 
voor de beste 
competitiespe-
lers 2016-2017.

tekort kwam.
Dan zijn er natuurlijk een 
aantal prijzen te verdienen, 
ik ga niet meer vertellen 
wie er in bijna alle ranglijs-
ten als tweede is geëindigd 
(snik) maar wel wie er te-
recht eerste zijn geworden 
.
Beste competitiespeel-
sters bij de dames waren 
mijn eigen teamgenootjes 
Anne Kluijtmans en Lauri 
de Greef, zij hadden maar 
liefst 82% van hun ge-
speelde partijen gewon-
nen.
Bij de heren was Jan de 
Jong afgelopen jaar de 
beste competitiespeler, hij 
wist zelfs 85% van zijn par-
tijen te winnen.
Daarnaast hebben we 
sinds enkel jaren het feno-Jan de Jong, beste competitiespeler senioren

Anne Kluijtmans, beste competitiespeelster senioren

Uitwisseling

Op vrijdag 7 juli jl. kwamen 
maar liefst 20 spelers van-
uit Best naar d’n Ekker om 
samen met ons een aantal 
lekker potjes te komen 
badmintonnen. Vanwege 
het niveauverschil werden 
in het eerste uur partijen 
gezet. Daarna was er de 
mogelijkheid tot vrij spelen 
en het zelf indelen van 
wedstrijden. En dat ge-
beurde volop. 
Bijna alle spelers van Al-
ouette kwamen na de 
wedstrijden ook nog naar 
de kantine waar ze een 
consumptie van BC Mixed 
kregen aangeboden. Zo-
als ook bij Mixed is het ge-

BC Alouette op 
bezoek in Beek 
en Donk
Door Ton Slaets

zellig nakletsen bij Alouette 
een belangrijk onderdeel 
binnen de vereniging. Het 
bleef dan ook lang erg ge-
zellig.
Op vrijdag 15 december 
2017 gaan we vanuit BC 
Mixed naar Alouette in 
Best. Onze zaal is dan ge-

28 29

sloten. Te zijner tijd ont-
vangt iedereen daarvoor 
nog een uitnodiging. 
Bij deze wil ik iedereen van 
Alouette bedanken voor de 
gezellige avond en tot 15 
december.
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meen Mixed-manager. Op 
de Mixed Grill worden 2 

Eindstand Mixed Manager

dames en 2 heren geko-
zen die dat jaar punten 

moeten gaan verzamelen 
voor de manager. Dit jaar 
ging deze mooie prijs en 
eeuwige roem naar Paul 
van de Vegt.
Later op de avond werd er 
door de BAC nog een 
heerlijk buffetje (met dank 
aan onze gastheer Hans) 
neer gezet. Op deze ma-
nier werd er nog nage-
praat over het afgelopen 
seizoen en vooruit geke-
ken (raar, waarom is dit 
dan niet vooruitgepraat?) 
naar het volgende seizoen 
en de geplande vakanties 
naar verre bestemmingen.
Hiermee kwam er een ein-
de aan weer een prima 
verlopen seizoen!

Lauri de Greef,  beste competitiespeelster senioren

30 31

1 Paul vd Vegt Rene Schepers/Lauri de Greef/Martin Kuijpers/
Annie Boetzkes

1663.0

2 Ruud Fransen Rene Schepers/Anne Kluijtmans/Theo Mouris/Evi 
v Rixtel

1646.5

3 Bas v Lieshout Rene Schepers/Lauri de Greef/Toon Slaets/Evi v 
Rixtel

1603.0

4 Roger v Lieshout Rene Schepers/Evi v Rixtel/Toon Slaets/Anne 
Kluijtmans

1594.0

5 Anja Beekmans Jan de Jong/Anne Kluijtmans/Martin Kuijpers/
Suzanne Bouman

1510.0

6 Evi v Rixtel Martin Kuijpers/Lauri de Greef/Theo Mouris/Mo-
nika Slaets

1418.0

7 Teun vd Vorst Jan de Jong/Sabitri Heesakkers/Martin Kuijpers/
Anja Beekmans

1392.0

8 Marlie Fransen Rene Schepers/Lauri de Greef/           /Marije 
Daems

1385.0

9 Stan vd Heijden Jan de Jong/Anne Kluijtmans/Peter v Leuken/Evi 
v Rixtel

1361.5

10 Anne Kluijtmans Rene Schepers/Evi v Rixtel/Peter v Leuken/Sabi-
tri Heesakkers

1330.0

11 Ton Slaets Johan Penninx/Annie Boetzkes/Rene Schepers/
Evi v Rixtel

1321.5

12 Martin Kuijpers Jan de Jong/Marije Daems/Johan Penninx/Anja 
Beekmans

1313.5

13 Peter v Leuken Jan de Jong/Marieke v Turnhout/Martin Kuijpers/
Annie Boetzkes

1307.0

14 Anniek v Leuken Jan de Jong/Sabitri Heesakkers/Toon Slaets/Evi 
v Rixtel

1293.0

15 Maridy Daems Rene Schepers/Anniek v Leuken/Theo Mouris/
Marije Daems

1274.5

16 Bas Fransen Jan de Jong/Marije Daems/Jeroen Lutterman/
Annie Boetzkes

1238.5

17 Ronald Hertogs Jan de Jong/Suzanne Bouman/Jeroen Lutter-
man/Evi v Rixtel

1219.5

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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Dus we waren op vakantie. 
Zuid-Italië. Italië is natuur-
lijk het land van de passie, 
het eten, het drinken, het 
strand, de bergen.
Welk woord hoort daar nu 
niet in thuis? Nou?
Badminton natuurlijk. 
Daarom staat het ook niet 
in die zin. Want anders dan 
stond het er wel bij. Snapt 
u?
Natuurlijk, al liggend op 
een bedje en handdoek bij 
het mooie strand dacht ik 
maar aan 1 ding. Hoe kom 
ik hier weg?
Pardon de zin was nog niet 
af. Hoe kom ik hier weg 
zonder mijn voetzolen te 
grillen op het hete strand-
zand?
Met badminton heb ik daar 
niet zo’n last van. Ja be-
halve dan wanneer de 
vloerverwarmingsregeling 
kapot is. Dan wel.
Daarentegen ligt er op het 
badmintonveld niet zoveel 
zand. Nu ja, met uitzonde-
ring van die baan van Bra-

Vakantie verhaal

bantia. Tsjongejon-
ge, dat parket leek 
wel voorzien van een 
laag strandzand uit 
katzand.
 
Ditmaal op vakantie 
zag ik verdraaid wei-
nig badminton. En 
nog minder pogingen 
daartoe.
Vliegers zag ik wel ge-
noeg. Dat is me toch een 
waardeloos tijdverdrijf. Ik 
heb op de badmintonbaan 
menig poging gewaagd om 
een vlieger op te laten. Het 
domme ding stortte iedere 
keer geluidloos krijsend ter 
aarde. Uit.
Tsja, wanneer je kan bad-
mintonnen op de camping 
dan kan je ook vliegeren in 
de zaal. Logisch.
 
Beachvolleybal, beach-
voetbal, beachminton moet 
dan toch ook kunnen? Ge-
woon in zwembroek of bi-
kini. Badpak mag ook. Mijn 
badpak heb ik enkel aan 

wanneer ik in bad ga. Of 
onder de douche. Ik had 
het ook aan bij mijn ge-
boorte. Groeit gewoon 
mee. Handig.
Nu ik erover denk. 
Beachminton lijkt me ei-
genlijk wel wat. Gewoon 
enkele kubieke meter zand 
in de zaal. Lijntjes span-
nen. Of gewoon met de 
hakken in het zand een lijn 
trekken. Goed uitkijken dat 
je de servicelijn en de mid-
denlijn dan niet uitstuft. 
Toch maar eens als idee 
opwerpen voor bij de alge-
mene ledenvergadering.
En dan met lekkere bedjes 
naast de baan. Zonnebril 
op. Golvengeluid op de 
achtergrond. Onderwijl lo-
pen er verkopers rond met 
telefoonhoesjes, kettingen, 
oorbellen, opblaasdieren 
en vliegers.
 
Ja dat gaan we doen.
Met vloerverwarming na-
tuurlijk. Op 50 graden. 
Hmmm

Start seizoen 2017-2018

Met 100 man sterk ston-
den we voor de deur van 
de zaal te wachten tot we 
naar binnen mochten. Het 
was een dringen van je-
welste. Iedereen wilde 
toch graag als eerste naar 
de favoriete plek in de 
kleedkamer komen. 
Immers het is algemeen 
bekend dat er maar een 
paar goede plekken zijn. 
Tsjonge wat was het druk. 
De temperatuur hielp ook 
al niet mee. Het leek wel 
wintervakantie.
Het eerste record werd ge-
broken: met 7 man tegelijk 
door de deur naar binnen. 
Tsja en toen was er geen 
houden meer aan. Met een 
noodgang werden door 
Martijn en Paul de palen 
van afstand in de gaten ge-
gooid. Het net werd niet 
gespannen maar gewoon 
met een katapult van paal 

En toen was de zaal weer open.
Door Arne vd Wijdeven

naar paal geschoten. IN de 
tussentijd was Ruud al 
druk bezig om de shuttles 
geel te kleuren. Door een 
supergoed georchestreer-
de actie van Mirjam en An-
gela werden gelijktijdig de 
shuttles van links naar 
rechts gemept. Dat gaf een 
partij luchtverplaatsing 
welke zijn weerga niet ken-
de. Aan de achterzijde van 

de zaal vlogen de brand-
deuren dan ook open. 
Gelukkig wist Wendy de 
ge-alarmeerde brandweer 
te kalmeren met een lekker 
vers bakje campingkoffie. 
De spelers merkten niets 
van dit alles. We MOES-
TEN door. Speelavond is 
tenslotte speelavond niet-
waar?
Ondergetekende mocht na 
4 jaar blessureleed van 
zichzelf weer aan het bad-
minton. Toch altijd een bij-
zonder moment wanneer 
je verloren gewaande 
sportsokken na 4 jaar te-
rugvindt in je badminton-
tas. Interressant aroma 
trouwens. 
Het was te zien dat meer-
dere speler het racket lang 
niet gezien hadden. Bij 
minsten 5 personen zag ik 
bij de eerste slag alle sna-
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ren al sneuvelen. Hadden 
ze toch een racket meege-
nomen waar een spin in 
gewoond had. 
Meteen ging het tweede re-
cord er ook aan: de meeste 
Slaetsen in de zaal bij de 
senioren. Bij de vijf ben ik 
maar gestopt met tellen. 
Er werd drifting gesma-
shed, gecleared en ge-
dropt. Jan dropte ook. Op 
de grond dan. Het werd 
even stil in de zaal toen 
onze schilder naar de aar-
de ging met de handjes 
voor het gezicht. Oeioei, er 
zou toch niet nu al een fa-
tale blessure bij ons kracht-
mens zijn opgetreden. Ge-
lukkig niet. Jan bleek een 
zeer tijdelijke last te heb-
ben van “racket niet om-
hoog”. Meteen door Rene 
afstraft met een fijne 
smash. Natuurlijk op het 
bruine (nu blauwe) oog van 
Jan. De partij werd hervat, 
zij het dan voor Jan met 1 
oog wat enkel zwart wit 
zag. Och ja dat hadden wij 
vroeger thuis ook. Op TV 
dan.
De banenmanager had de 
zaakjes goed voor elkaar 
en iedere 10 minuten was 
het dan ook banen wisse-
len geblazen. Dat lijkt erg 
snel. Dat is het dan ook. Je 
bent net warm, en dan is 
het wisselen. Ik leek wel 
een spoor bij de NS. Daar 
wordt immers ook goed ge-
wisseld. Bij jonge kinderen 
spreken we van tanden 
wisselen. Men kent ook 

wisselen van de wacht. En 
wachten op antwoord. 
Mijnheer van Dalen is daar 
beroemd om geworden. 
Die wacht nog steeds op 
antwoord. Op welke vraag 
dat weet hij zelf al niet 
weer. Diejen dike. 
Ik dwaal af.
Wegens kinderen thuis 
kon ik helaas niet tot aan 
het einde van de avond in 
de zaal blijven. Ik heb eens 
op het interweb gezocht 
wanneer de avond trou-
wens ten einde is. Doe 
eens een gok. 
Spreek je over ‘een avond’, 
dan is de exacte tijd die je 
bedoelt waarschijnlijk eer-
der afhankelijk van wat je 
wil gaan doen. Bijvoor-
beeld: we gaan op een 
avond eens naar de bios-
coop. Dat wil dan niet zeg-
gen dat je bij de bioscoop 
hebt afgesproken om 18u, 
want dat kan ook later zijn. 
Het bioscoopbezoek kan 
dan zelfs uitlopen tot na 
24u. Toevoeging op deze 
onderverdeling overigens: 
Het deel van de ochtend 
dat vlak voor de middag 
valt (in theorie dus tussen 
9u en 12u) wordt de voor-
middag genoemd (maar in 
praktijk wordt het vaak let-
terlijk gebruikt voor alles 
wat voor de middag ge-
beurt, dus eigenlijk i.p.v. de 
gehele ochtend). Om 12u 
begint dan de middag en 
het deel van de middag 
tussen 13u en 18u heet 
dan de namiddag. Dit om-

dat de meeste mensen 
tussen 12u en 13u tijd ma-
ken voor hun middagmaal 
en dit noemen ze dan 
‘over de middag’.
Dus ik kon eigenlijk wel tot 
het einde van de avond 
blijven want ik hoefde niet 
naar de bioscoop. Ik kijk 
wel vaak naar Netflix. 
Maar dat terzijde.
Wisten jullie trouwens dat 
Ruud een echte magiër 
is? Ik ook niet Maar daar 
leek het wel op. Bij het 
openen van zijn tas bleek 
zijn racket weggetoverd. 
Ik heb Ruud gevraagd 
hetzelfde te doen met mijn 
boetes voor het rijden 
zonder licht op iemand 
anders zijn fiets. Helaas. 
Ik heb toen heel fideel 
maar een racket aan Ruud 
uitgeleend. Erg fraai was 
het dat toen meteen de 
wedstrijd tegen Ruud ver-
loren werd. 
Op de tweede eerste 
speelavond bleek de kan-
tine dicht. Zo jammer was 
dat. Ik had net zo geen zin 
in een frikandel (of is het 
frikadel??) zonder met 
mayonaise. Die heb ik 
toen dan maar niet gege-
ten. Dat is achteraf gezien 
wel slim. Immers in een 
gesloten kantine zijn die 
vleesknakkertjes natuur-
lijk harstikke koud. 
Ik moet nu stoppen want 
we gaan naar de kermis in 
Rooi. Houdoe
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Wist je dat......

..... het weer ontzettend gezellig was op de Mixed-grill

..... Lidy en Eize naast gastheer en gastvrouw nog een  
 mooie job hebben. 
..... zij naar Ghana zijn geweest voor de stichting vrien- 
 den van Ghana
..... Eize daar zijn handigheid heeft laten zien
..... hij het daar erg druk had met reparaties
..... Evi v Rixtel en Bas Fransen de bierpong kampioenen  
 zijn
..... dat het fietspad voor Ruud wel erg smal was, na de  
 mixed-grill
..... Harrie een echte ironman is
..... hij heeft meegedaan in Maastricht op 7 augustus.
..... hij 3,8 km heeft gezwommen, 178 km heeft gefietst  
 en 42,2 km heeft gelopen.
..... wij daar ons petje voor afnemen.
..... hij in november ook nog papa wordt van een zoontje
..... ook Mascha weer mama wordt en Stan papa.
..... Romy Habraken voortaan Romy Brummelkamp heet.
..... zij op 07-07-2017 met Dennis is getrouwd.  
..... zij samen heel goed kunnen dansen.
..... wij hen alsnog van harte feliciteren. 
..... Arne enorm mooi een sleutel kan gooien
..... Martijn niet enorm mooi kon vangen
..... de sleutel toen onder de tribune kwam
..... deze sleutel de hangmat tussen de zaaldelen moest  
 bedienen
..... zowel de kantine als de congiërge ruimte op slot wa 
 ren
..... voorzitter Ton, toen de tribune uit elkaar gehaald   
 heeft en we toen weer aan de slag konden
..... Jan op de speelavond een shuttle in zijn oog kreeg  
 en ter aarde zeeg
..... wij allemaal dachten aan een ernstige blessure
..... Jan gewoon weer verder kon spelen
..... dat wij in juni binnen bc Mixed enorm veel geslaag 
 den hadden 
..... dat wij hen bij deze nog allemaal feliciteren.

                EN... 
..... wij heel blij zijn met stukjes voor de minimiks
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Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

geven moment zijn toch ook de laatste le-
den huiswaarts gegaan. Hoe zij thuis zijn 
gekomen is nog steeds een raadsel. Maar 
Ruud kan zich in ieder geval wel  herinneren 
dat het fietspad veel smaller leek dan op de 
heenweg, heel vreemd.

Mixed-grill Pasta Salade 
met Ananas, Mango en No-
ten.
Ingrediënten: 4 personen
250 gr mango
1 blikje ananas (220 gr)
1 z.Verse bieslook
1 bakje selleriesalade (250gr)
1 zakje zoute cashewnoten (150 gr)
Hamblokjes
Peper en zout
Bereidingstijd: 15 min.

Bereidingswijze: De Macaroni koken 
volgens gebruiksaanwijzing. Afspoelen on-
der koud stromend water en laten afkoelen. 
Mango schillen en in stukjes snijden. Ana-
nas laten uitlekken en 3 eetlepels sap op-
vangen.  In een schaal de bieslook fijnknip-
pen. Selleriesalade, Mango, Ananas, Sap, 
Macaroni en Noten erdoor. Voorzichtig 
doorscheppen. Op smaak maken met peper 
en zout. 

Mixed grill

Afgelopen zaterdag,  26 
aug. was het weer tijd voor 
de Mixedgrill. Niet zoals 
voorgaande jaren met de 
Kermis maar in het laatste 
weekend van de schoolva-
kanties. Wel even wennen 
hoor! We waren gelukkig 
gezegend met fantastisch 
weer en dat verhoogd toch 
altijd weer de sfeer. 
Niet lang na de aanvangs-
tijd van 18.00 uur was het 
al gezellig druk. Circa 47 
hongerige Mixed leden 
waren deze avond aanwe-
zig. Na een kort openings-
woordje van onze voorzit-
ter konden de bakkers be-

ginnen.
De BAC had 
weer voor al-
lerlei lekkere 
dingen ge-
zorgd, vlees, 
salades, 
sauzen en 
stokbrood en 
ook Lidy had 
voor heerlij-
ke salades 
gezorgd. 
(Omdat veel leden de pas-
ta salade zo  lekker von-
den staat het recept op de 
volgende pagina) Toen de 
eerste buikjes gevuld wa-
ren en er meerdere pilsjes 
van een wazig maar prima 
smakend Pools merk (Sch-
marowski of zoiets) waren 
getapt stonden de eerste 

spelers klaar 
aan de voet-
baltafel. 
Nadat het 
eten zover 
was uitge-
dund dat het 
op een an-
dere tafel 
paste was 
het tijd voor 
Bierpong. 
Evi en Bas 
beten het 
spits af en 
wonnen hun 

eerste drie 
potjes. Zij wa-

ren hier het meest bedre-
ven in. Het spel kreeg een 
extra handicap; zorgen dat 
het balletje niet achter het 
hek kwam te liggen. Mar-
tijn weet inmiddels dat je 
toch maar beter over het 
hekje heen kunt klimmen 
in plaats van er overheen 
gaan hangen.
Ondertussen werd ook 
Stef Stuntpiloot uit de kast 
getrokken. Dit kinderspel 
werd in gezet als drank-
spel. Alle fiches op, dan je 
glas leegdrinken.
De vuurkorven knapper-
den en bij sommige leden 
raakte de energie op. Tijd 
voor hen om hun  bedje op 
te zoeken maar de avond 
was nog lang niet afgelo-
pen.....
Helemaal aan het eind van 
de avond, of beter het be-
gin van de nacht, konden 
verzoeknummers worden 
aangevraagd. Op een ge-

Een sfeervolle 
avond.

De gastheer en de gastvrouw (Lidy en Eize 
van der Vegt) worden tijdens het openings-
woord van onze voorzitter bedankt voor hun 
fantastische  gastvrijheid. 

Binnen liep een foto- en videovoorstelling van 
het bezoek van Lidy en Eize, namens de 
vrienden van Ghana, over de toepassing van 
de gedoneerde shuttles en rackets. Heel mooi 
om te zien dat onze fantastische sport ook 
daar met veel plezier wordt beoefend
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waarom heet het eigenlijk
 een hangtafel

vroeger hingen die aan 
het plafond. Makkelijk 
met stofzuigen

 waaom heeft 
een denkballon 

eigenlijk wolkjes?

ik mis de 
denk-
wolkjes

een lekkere 
spek voor 
mij

    die
 skoep ik 
straks toch 
     weg

met zulke spierballen
 moet het toch lukken

let nu 
    goed op

dwars 
door de 
autoruit

39

Mixed-grill

kracht is 
massa maal 
versnellling

als je de hik hebt moet je
 aan een wit paard denken

liks en rechts,
 altijd moeilijk links is waar 

je duim 
rechts zit

staat hier 
nou stroom 

op?

we staan perfect op lengte
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is het aantal keren dat 
werd teruggeslagen  in 
een wedstrijd tussen Lady 
Somerset en een andere 
persoon. Badminton 
House is niet voor het pu-
bliek geopend maar een 
keer per jaar organiseerd 
het Badminton Museum 
een bezichtiging voor 'de 
Vrienden van het Muse-
um'. Er is een afdeling ge-
wijd aan de Engelse Bad-
minton Bond. Deze (eer-
ste) badmintonbond, 
the Badminton Asso-
ciation of Engeland 
(later badminton En-
geland), werd opge-
richt in 1893. De Ne-
derlandse Badmin-
ton Bond volgde in 
1931 en sinds 1934 
kennen we de Inter-
nationale Badminton 
Federatie.  
Met een foto van 'the 
first Open Badminton 
Tournament (1979)' 
in de Royal Albert 
Hall in London, wordt 
aandacht gegeven 

aan dit historische toer-
nooi. Grappig is dat in het 
informatiegidsje van het 
museum staat je na deze 
ruimte niet verder moet lo-
pen want dan kom je in  
een conferentie zaal. De 
deuren mogen niet afgelo-
ten worden omdat het 
vluchtdeuren zijn. 
In de volgende ruimte kun 
je porcelijn zien met bad-
minton beschilderingen, 
medailles, toernooi be-

kers, shuttle van 1860 tot 
2010, rackets van 1940 tot 
1960, Carlton en Yonex 
produkten en kleding die 
door badminton spelers 
werd gedragen in jaren 
rond 1900. 
Het museum wordt draai-
ende gehouden door een 
groot aantal vrijwilligers. Ik 
ben er (nog) niet geweest, 
maar het lijkt me leuk om 
er eens binnen te kijken 
als je toch in de buurt bent. 

 

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Mixed schrijft geschiedenis

Het Nationale Badminton Museum
Deel 12 
Door Rien van Kessel

 Het badminton is vanuit 
India in Engeland verder 
ontwikkeld en uitgegroeid 
tot het spel dat we nu 
kennen en spelen. Niet 
vreemd dus dat Engeland 
een museum heeft over 
onze sport; The National 
Badminton Museum, Na-
tional Badminton Centre, 
Milton Keynes, Bucking-
hamshire. 
'Het Museum heeft een 
van de mooiste en meest 
uitgebreide collecties van 
badminton rackets, shut-
tles, archieven,  badmin-

ton oudheden en andere 
gedenkwaardigheden in 
de wereld'. 
Na het binnengaan van 
het museum hangen er 
een 30-tig tal schilderijen 
uit de begintijd van het 

badminton, rond 1870. 
Verderop hangen zo'n 100 
badmintonposters. Deze 
collectie is geschonken 
door 'Vrienden van het 
Museum'. Ook hangen er 
foto's van het vroeger bat-
tledore and shuttlecock, 
zoals de voorganger van 
het badminton heette. Ook 
de verschillende manieren 
van badminton spelen in 
de wereld komt aan bod. 
In een gang hangen vitri-
nekasten met oude houten 
badmintonrackets van 
1920 en 1930 met houten 
klemmen om het racket-
blad recht te houden. 
Mixed heeft er ook nog 
een in haar archief. Maar 
het museum heeft ook nog 
enkele voorlopers van het 
badmintonracket, the bat-
tledore, die bespannen 
zijn met dierenhuid uit de 
jaren 1700-1800. Het Bad-
minton House is in het be-
zit van battheldoren uit 
1830 met een inscriptie 
met het nummer 2117. Dat 
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde!

 Voorzitter Henny Spaan 
liet in zijn voorwoord van 
de Minimiks, nummer 7, 8 
en 9 weten dat de HBB 
voortaan een nieuwe shut-
tle zou gebruiken. Het is 
de Mavis 300 slow.  Igo 
Jongen was ( voor de 
tweede periode) aangeno-
men als trainer van BC 
Mixed en BC Mixed had 
weer acht teams in de se-
niorencompetitie van de 
HBB. Helaas geen hoofd-
klasseteam, maar wel 
twee overgangsklasse 
teams en liefst vier teams 
in de eerste klasse. Dan 
nog twee teams in de der-
de klasse. Van de 43 spe-
lers en speelsters van 
toen zijn er nog 15 verbon-
den aan BC Mixed en een 
aantal spelen nog steeds 
kompetitie!
Enkele namen van toen; In 
Mixed 1 speelden o.m. Ro-
ger van Lieshout, Ruud en 
Marlie Fransen, René 
Schepers in Mixed 2. Arne 
v d Wijdeven, Rob Slaets, 
Monika Sonneveldt en 
Sandra Driessens speel-
den in het zondagsteam in 
Mixed 5. Ton Slaets speel-
de o.a. met Dora Polman 
in Mixed 6, ook eerste 
klasse.
In de derde klasse speel-
den Annie Boetzkes, Peter 

van Leuken, Laurens van 
Kilsdonk en Maikel Iven.
Ook de clubkampioenen 
waren bekend en dat wa-
ren Thea Kluijtmans en 
Wim v d Wildenberg. Thea 
was ook nog de beste 
competitiespeelster.
De jeugd ging in juni 1992 
voor de derde keer op 
kamp, dit jaar een iets klei-
nere groep dan gebruike-
lijk. De kampeerboerderij 
“Ons thuis” lag in Ommel, 
helaas een kamp met nog 
al wat regen, maar toch 
wel geslaagd. 
De jeugdcompetitie be-
stond uit zeven teams, een 
paar leden van toen spe-
len nog steeds bij BC 
Mixed. Inge van Grinsven 
speende in Mixed 1, 
Mascha Hoeks in Mixed 3, 
Wendy Verbrugge in 
Mixed 5 en Ruud van Kils-

donk in Mixed 7.
In dat nummer stond ook 
de ledenlijst van BC Mixed. 
Men had toen 164 leden, 
waarvan 14 niet spelende 
leden. Ongeveer 30 leden 
van toen zijn nog steeds 
lid van BC Mixed. 

Uit Even Lachen:
De meester had de sa-
menstelling van de kalen-
der uitgelegd en vroeg 
dan: “Wie van jullie kan 
me nu zeggen welke 
maand 28 dagen heeft?”
“Meester, meester!” roept 
Jantje die zijn vinger op 
steekt.
“Wel, Jantje?”. “Meester, 
ze hebben allemaal 28 da-
gen, maar sommige 
maanden hebben er nog 
meer!” 

Ingrediënten: 
chinese eiermie 
1 struik paksoi 
250 gr kerstomaatjes 
2 eieren 
1/2 tl sambal 
1 bakje bamboe voor bahmi 
2 kleine preien 
1 groene paprika 
350 gr kip 
ketchap manis 
olie
Bereiden:
- Kip in stukjes snijden, masseren met ketchap en lichtbruin 
bakken 
- Paksoi snijden en harde witte gedeelte gescheiden van het 
groene gedeelte gaar wokken 
- Paprika in reepjes snijden en beetgaar wokken 
- Prei snijden, schoonwassen en wokken 
- Eieren met sambal los kloppen 
- Kerstomaatjes halveren 
- Alle ingrediënten onder elkaar husselen, bamboe kruiden 
erbij en even wokken 
- Eiermie klaarmaken volgens de verpakking 
  
Groetenmix en eiermie gescheiden opdienen en het gerecht 
uiteraard met eetstokjes nuttigen ;-) 
  
Smakelijk eten, 
Rien 

Eiermie gerecht

Voor de volgende “koken met Mixed” 

wil ik graag weten wat het favoriete 

recept is van Anja Beekmans.

43
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energie en doorzettings-
vermogen om het voor el-
kaar te krijgen. Er is er al-
tijd 1 begonnen, heeft ie-
dereen bij elkaar gebracht 
en is doorgegaan tot het 
eind. 

Een groot applaus voor 
onze eigenste Monika!

Op www.facebook.com/
projectsamen en op mijn 
website www.tuinstu-
diotom.nl staan de foto’s 
van dit mooie project.

Tom Poppelaars 

Samen

De plant en zijn verhaal    

Deze keer geen plant, 
maar iets veel grootsers. 
Iets wat nog niet gedaan is 
in de buurt. Iets waar veel 
handen voor nodig waren 
en veel energie heeft ge-
kost. Iets waar nog heel 
veel mensen plezier aan 
gaan beleven samen. 

Op het moment dat je 
deze tekst leest is het al 
een feit. 
Er is namelijk keihard sa-
mengewerkt door jonge, 
oude, beschadigde en on-
bekende handen om een 
klein stukje Laarbeek nog 
groener te maken dan die 
al is. We hebben het dan 
over de splinternieuwe 
moestuin met parkje tus-
sen de appartementen 

enthousiast en wilde graag 
helpen om het grondwerk 
en de bestaande paden te 
verbeteren en om te leg-
gen hier en daar.

De kinderen van ‘t Otterke, 
bewoners van de Regt, 
een stratenmaker, locale 
hovenier en vele andere 
vrijwilligers hielpen flink 
mee met planten, sjouwen 
en zwoegen voor een mooi 
resultaat. Nu ligt er een 
prachtige moestuin waar 
jong en oud samen van el-
kaar kunnen leren. Zo zie 
je maar weer; vele handen 
maken licht werk.

Zo’n project draait op vrij-
willigers, mag niet te veel 
kosten en het vergt veel 

van de Regt, basisschool ‘t 
Otterke en het dierenpark 
in Beek en Donk. Op 7 juli 
was de opening van dit bij-
zondere samenwerkings-
project. Niet voor niets dat 
het project “Samen” heet. 
Toen ik gevraagd werd 
eind vorig jaar begon het 
plan al snel vorm te krij-
gen. Ik maakte een voor 
moestuinen tegen het ter-
ras. En de wandelpaden 
stonden onder water dus 
daar moest ook iets aan 
gebeuren. 

Het resultaat was een 
compleet plan met moes-
tuin en parkje met daarin 
de wensen van de betrok-
ken partijen. Gemeente 
Laarbeek was ook direct 

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

Je kan me inhuren voor het schmin-
ken  op kinderfeestjes, 
bedrijfsevenementen en babyshowers. 

M. 06-41764989 
babyschminkstudio.com
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Programma Senioren competitie 

Programma Sept. - Nov. 
Dat. Team Bn

20-09 Mixed 4 - Sm Bruang 2 5

Mixed 7 - Mierlo 9 1

Mixed 8 - Sm Bruang 3 13

21-09 Bakel 1 - Mixed 1 10

27-09 Brabantia 2 - Mixed 3 5

Mierlo 7 - Mixed 5 14

Brabantia 3 - Mixed 6 11

28-09 Mixed 2 - Someren 1 14

04-10 Fair Play 1 - Mixed 1 1

Phoenix 2 - Mixed 2 4

Mierlo 5 - Mixed 4 14

05-10 Mixed 6 - Never Down 1 13

Mixed 7 - Never Down 2 5

11-10 Mixed 2 - BC 85 1 11

Mixed 5 - Gemert 1 1

Mixed 8 - BC85 3 12

12-10 Mixed 1 BCV 73 1 3

Mixed 3 - BCAB 3 15

08-11 Con Brio 4 - Mixed 1 5

Dat. Team Bn

Phoenix 3 - Mixed 5 10

09-11 SRH 1 - Mixed 3 13

SRH 2 - Mixed 6 10

Someren 3 - Mixed 7 11

Someren 4 - Mixed 8 12

15-11 Mierlo 4 - Mixed 2 4

Con Brio 6 - Mixed 4 2

Mierlo 6 - Mixed 6 12

Gemert 3 - Mixed 8 11

16-11 Mixed 3 - RBC 1 3

22-11 Mierlo 3 - Mixed 3 13

Mixed 4 - Con Brio 5 11

Mixed 8 - Mierlo 10 12

23-11 Mixed 7 - RBC 3 11

29-11 Mixed 2 - BCAB 2 10

Mixed 3 - Brabantia 2 15

Mixed 6 - Dommelen 2 11

30-11 Mixed 1 - Hanevoet 1 5

Mixed 5 - BCAB 4 4
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Prikbord

De afsluitings avond 14 juli mag er 
ook in met een klein buffetje ver-
zorgd door de BAC ,
en de Beste Competitie speelster en 
speelster worden dan ook bekend 
gemaakt en wie de Mixed manneger 
heeft gewonnen ,
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15 December uitwisse ling metBC Alouette.

Vrijdag 3 en 

zaterdag 4 november

Clubkampioenschappen
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

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
 




