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Jongens

Jeugd

36

29

65

Mini’s

3

4

7

Heren

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

Dames

Bestuur BC Mixed

Meisjes

Ledenbestand 05-09-2017

Colofon

Totaal

Senioren

36

46

82

Nsl

12

8

20

2

2

Ereleden

1

5

6

Totaal:

49

61

Osl

39

33

182
Floor Brans

Senioren:

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

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

2

Eefje v Bommel
Hilly v Rixtel

13-10:Algemene Leden Vergadering
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!
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Redactie:
Marlie Fransen (lay out)
Ruud Fransen
Angela Zijlmans
Arne vd Wijdeven
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Van jullie voorzitter

Als voorzitter ben ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met voorzitter zijn.
Net zo goed als iedereen ben ik gewoon lid van BC Mixed en net zo
goed als heel veel van onze leden doe ik graag iets voor de vereniging.
Het is bij een vereniging nou eenmaal zo geregeld dat er een bestuur
moet zijn. En dat bestuur moet minimaal uit een penningmeester, een
secretaris en een voorzitter bestaan. Dat ik dit jaar dan ook al weer 6
jaar voorzitter ben, met een geweldig bestuur om mij heen, met veel
enthousiaste vrijwilligers en een nog steeds groeiend aantal leden doet
mij beseffen dat we met z’n allen trots mogen zijn op BC Mixed. En dat
geeft ontzettend veel energie om er de komende jaren weer volop tegenaan te gaan om met de vereniging nog verder door te groeien naar
de toekomst.
Een veel gehoorde kreet is “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Een
waarheid als een koe. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst de jeugd
hebben en ook zien te behouden. Al vele decennia kunnen we bij BC
Mixed terugkijken op een jeugdafdeling die door vele vrijwilligers is opgezet, onderhouden en uitgebouwd tot een huis met een sterk fundament. Ook de vier leden die onlangs met succes de trainerscursus hebben afgerond dragen hier aan bij. Het is één van de pijlers van de club
en zoals gezegd ons ticket naar de toekomst. Aan dit bouwwerk is ruim
een jaar geleden een nieuwe vleugel toegevoegd: BadMINIton, voor
kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Hiermee is voor de jeugd een
nieuwe impuls gegeven voor de aanwas van nieuwe leden.
Graag zien wij jullie allemaal op de Algemene Ledenvergadering van 13
oktober aanstaande. Wij horen graag de mening van onze leden en ook
de mensen die in het zonnetje worden gezet verdienen een groot publiek. Dus tot dan!
Ton Slaets
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Lucas van Deursen
Dora Polman
Dennis Verlijsdonk
Anouk vd Molengraaf
Laurens v Kilsdonk
Marie-louise Polman
Anne Kluijtmans
Evelien Kuypers
Tim v Vijfeijken
Geert-Rian Hendriks

01/10
01/10
02/10
03/10
06/10
09/10
10/10
10/10
11/10
12/10

Sanne v Lieshout
Jelte Bouman
Michael Hollanders
Toon Slaets
Max Wieland
Annie Boetzkes
Mirne Jansen
Marente Verstappen
Joris Boelens
Dex v Lankveld
Tim Slaets
Katja vd Vorst
Berton v Asseldonk
Rien v Kessel

12/10
13/10
14/10
15/10
21/10
23/10
23/10
24/10
26/10
27/10
02/11
06/11
07/11
07/11

Van Harte Gefeliciteerd

Deze Minimiks staat in het teken van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, dit jaar op
vrijdag 13 oktober. Een belangrijke vergadering waarin
wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen, waar diverse
mensen in het zonnetje worden gezet en waar natuurlijk
naar de toekomst wordt gekeken. Want we zijn een gezonde en actieve vereniging en dat willen we natuurlijk
graag zo houden.

Bestuursmededelingen

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!
MINIMIKS September 2017
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Nieuwe coach regels jeugd
Met ingang van het nieuwe
seizoen 2017-2018 zijn de
regels voor coachen aangepast. Hieronder de nieuwe regels. Maak er zeker
gebruik van.

1.Reglementaire pauzes:
Voor A en B klasse jeugd:
De volgende pauzes zijn
toegestaan in alle partijen:
• een pauze van maximaal
60 seconden tijdens een
game zodra één van de

partijen 11 punten heeft
gescoord.
• een pauze van maximaal
120 seconden tussen de
eerste en de tweede game
en tussen de tweede en
derde game.
Voor C tot en met I klasse
jeugd
De volgende pauze is toegestaan in alle partijen:
• een pauze van maximaal
60 seconden tijdens een
game zodra één van de
partijen 15 punten heeft

•Coachen is toegestaan tijdens de reglementaire
pauzes
•Teambegeleider(s) en medespelers mogen coachen
•De speler(s) mogen de
baan/zaal niet verlaten om
aanwijzingen te ontvangen
•Coachen mag de voortgang van de wedstrijd niet
beïnvloeden
•Per vereniging mag naast
de teambegeleider(s) en
de medespelers één coach
in de zaal aanwezig zijn
voor het geven van aanwijzingen. Deze persoon
moet beschikken over een
coachpas.

Nieuw jeugdlid
Mijn naam is Evi Derksen en ik ben sinds de zomervakantie lid van BC Mixed.
Ben in april 7 jaar geworden en zit in groep 4 van
't Otterke bij juffrouw Milou. We zijn thuis met 3
kinderen, ik heb nog een oudere broer, Stijn en
een jonger zusje Suze.
Naast badminton ben ik dol op knutselen en buiten spelen.
Sommige kinderen van deze club kende ik al van
school, maar het is ook super leuk om nieuwe
clubgenoten te leren kennen.
Later zou ik graag fysiotherapeut willen worden.
Ik hoop dat ik een hele leuke tijd ga beleven bij BC
Mixed !
MINIMIKS September 2017
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Laarbeek Sportief

sportcoach Jaccy van den
Enden van stichting Vierbinden en buurtsportcoach
Ilse van Ham van de gemeente Laarbeek.
In Laarbeek konden mensen van alle leeftijden op
zondag 10 september tijdens Laarbeek Sportief
kennismaken met zo'n dertig sportverenigingen en
organisaties. Die presenteerden zich in en rondom
de Laarbeekse sporthallen. Er werden demonstraties gegeven en er was informatie
verkrijgbaar over de sporten. Initiatiefnemers
voor de sportkennismaking zijn Badmintonclub De Ganzeveer, turnvereniging De Ringen en
Badmintonclub
Mixed. De sportkennismaking werd
ondersteund door
jongerenwerker/

8

In sporthal d’n Ekker in
Beek en Donk was het van
10.00 - 13.00 uur goed
druk. BC Mixed deed natuurlijk ook weer mee. Dit
jaar werd de nadruk gelegd op het badMINIton en
de jongste jeugd. (aangezien we in deze groepen
nog het beste nieuwe leden kunnen gebruiken)
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Door Marlie Fransen

Op verschillende
tijden kreeg BC
Mixed enkele banen ter beschikking zodat de
aanwezige kinderen
konden
badmintonnen
met shuttle of
met een ballon.
Om half 12 werd
er een demonstratie gegeven door de Mini’s onder
leiding van Anniek van
Leuken en Lieke Fransen.
Maar voordat onze mini’s
van start gingen werd eerst
nog even onze voorzitter
Ton in het zonnetje gezet
en bedankt voor het mede
organiseren van dit mooie
initiatief.
De deelnemende verenigingen van Beek
en Donk waren: Bedovo volleybal, Boksclub Laarbeek, DéDé
Danceballet,
Gym
55+, Jeu de Boules
Beek en Donk, Lifestyle center Laarbeek, Lieselotte Chi
Neng Qigong,
Outdoor
Laarbeek,
RC De Oude Molen,
Sparta ’25, Tati’s
Dance Agency,
TTV Een en Twintig,
TV De Ringen en
Zwemvereniging
Beek en Donk
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Centrale jeugdtraining HBB

Nieuwe opzet
CT

Door Marlie Fransen

Bij de centrale training van
de Helmondse badminton
Bond hebben er voor het
komend seizoen wat veranderingen plaatsgevonden.
Nieuwe locatie: De sporthal in Mierlo is vervangen
voor een kleinere hal met
4 banen in Stiphout. (Gasthuisstraat 1a)
Opzet: Het aantal kinderen dat vanaf nu selectie
kan spelen is ook kleiner
geworden. In het totaal is
er plaats voor 35 kinderen.
Als er meer kandidaatjes
zijn zal er voortaan een
selectie dag
worden gehouden.
Op dit moment is dit nog
het niet geval. Men zal in
september starten met 24
spelers en in de loop van
het seizoen kunnen er dus
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nog kinderen instromen.
In het totaal worden er 20
trainingen aangeboden.
Net als afgelopen seizoen
zal er in twee groepen
worden getraind. De eerste groep traint van 9.30 11.00 uur en de tweede
groep van 11.00 -12.30
uur.
Trainingen en prestaties
De trainingsgroepen zullen dus aanzienlijk kleiner
zijn dan in voorgaande seizoenen. Dit moet je zien
als een voordeel; Men kan
nu namelijk iedere speler
meer aandacht en begeleiding geven. Dit houdt niet
in dat het plezier minder
zal worden, dit blijft natuurlijk ook voor de trainers de motivatie om door
te gaan. Het uiteindelijke
doel is dat de CT deelnemers boven het gemiddelde niveau binnen de HBB
uit gaan stijgen.
Trainingsjassen
De HBB is bezig geweest
om een sponsordeal te
sluiten waardoor de deelnemers van de CT een
trainingsjas krijgen met
opdruk van de HBB/CT.
Deze zullen alleen dit seizoen kosteloos verstrekt
worden. Hierdoor hoopt
men als CT meer reclame
te kunnen maken. De jasMINIMIKS September 2017

sen zullen ergens begin
van het seizoen geleverd
worden.
Kosten:
De kosten bedragen 70
euro per deelnemer. Voorheen werden de kosten via
de vereniging doorgegeven. Om misverstanden te
voorkomen heeft de HBB
ervoor gekozen om de facturen rechtstreeks naar de
deelnemers te sturen. BC
Mixed heeft in het verleden een bijdrage geleverd
aan deze kosten en dat zal
ook voor het komend seizoen gebeuren.
Trainingsdata:
16, 23, 30 september
7, 28 oktober
11, 18, 25 november
9, 16 december
13, 20, 27 januari
3, 24 februari
3, 10, 17, 24 maart
7 april
Toernooien:
Binnen de HBB worden
gedurende het seizoen
een aantal toernooien georganiseerd. Hier zullen
de CT spelers aan deel
moeten nemen. Naast de
gezelligheid leert men hier
heel veel van. De kinderen
kunnen wat ze op de training geleerd hebben hier
uit proberen. Naast de

HBB toernooien zijn er ook
toernooien die georganiseerd worden door BNL
(Badminton
Nederland)
verenigingen. Ook deze
toernooien zal de CT bezoeken. Deze toernooien
zijn vaak qua niveau iets
hoger. Een aantal CT deelnemers hebben hier al
eens meegedaan.
HBB Toernooien
•22 oktober 2017		
MieCon (Mierlo)		
•27 december 2017
Oliebollen toernooi (Hel-

mond)			
•4 februari 2018		
Mixed Open Jeugd toernooi (Beek en Donk)
•25 februari 2018		
Someren dubbeltoernooi
(Someren)		
•31 maart 2018		
Bakel Teamtoernooi (Bakel)			
•27 mei 2018		
HBB
Jeugdkampioenschappen (Helmond)
			
BNL Toernooien
•27 december 2017
De Wit BC Schijndel toer-

NBBJ

Door Marlie Fransen

Zeven Mixed leden naar NBBJ.

Op dinsdag 5 september
heeft de aftrap van het 93e
badmintonseizoen van de
NBBJ plaatsgevonden.
Het gaat hierbij om de reguliere NBBJ badminton-

nooi (Schijndel)		
•6 januari 2018		
Start-Best toernooi (Best)
•17 + 18 maart 2018
GOKje Geldrops Open
Kampioenschappen jeugd
(Geldrop)		
			
Deelnemers BC Mixed:
Tristan Verstappen, Jente
Jansen, Marik Jansen,
Mirne Jansen.Irene Slaets,
Mathijs Janssen, Fenna
van de Meulengraaf, Finn
van de Wijdeven, Koss
van de Wijdeven en Neva
van der Vorst.

trainingen voor zowel de
badmintonschool en de
breedtesport van de dinsdag en de donderdag.
Op deze avond hebben de
kinderen kennis gemaakt
MINIMIKS September 2017

met elkaar en zijn ze van
informatie voorzien.
Om 18.00 uur werden alle
spelers welkom geheten
en werden de regels tav
trainingen etc. uitgelegd.
Hierna werd door Rob Lavalette een collectieve
warming-up gegeven. Na
de warming-up werden er
wedstrijden gespeeld. Ondertussen werd er door
hoofdtrainer Leon Florentinus een powerpoint presentatie gegeven om alle
ouders te informeren over
het nieuwe seizoen.
Van onze vereniging hebben er in het verleden al
meerdere kinderen training gehad bij de NBBJ.
Voor dit seizoen is het aan-
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tal Mixedleden dat deel
mag nemen aan de trainingen uitgebreid.
Met de Breedtesport op
Dinsdag gaan mee trainen
Rune van der Vorst, Lieke
de Visscher, Robin Slaets,
Mirne Jansen, Marik Jansen en Eva Schardijn.

Deze training wordt gegeven door Rob Lavalette en
hij wordt hierbij geassisteerd door Monika Slaets.
Met de badmintonschool
op Dinsdag en Donderdag
gaat mee trainen Neva van
der Vorst.
Deze trainingen worden

gegeven door Leon Florentinus.Hij wordt geassisteerd op Dinsdag door
Terence Beijloos en Jeroen van Dalm en op donderdag door Niels Veenstra.

Verplichte toernooien Badmintonschool en Breedtesport.
25 november

Wedstrijddag

Badmintonschool en Breedtesport

6 januari

Start-Best

Badmintonschool en Breedtesport

17 en 18 februari Regio Jeugd Kampioenschappen
sport

Badmintonschool en Breedte-

3 en 4 maart

Junior Master van Zijderveld

Badmintonschool

3 maart

Wedstrijddag

21 en 22 april

Junior Master Gulick

Badmintonschool

12 en 13 mei

Junior Master Tilburg

Badmintonschool

19 en 20 mei

Pinksterentoernooi BC Roermond Badmintonschool en Breedtesport

Breedtesport

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Hallo! Ik ben Bregje Hoeks,
ik ben geboren in Helmond
op 1 januari 2001. Hier
woon ik dan ook al 16 jaar
met mijn moeder, vader en
mijn zus, Mijke. Ik doe dit
jaar eindexamen voor havo
op het dr. Knippenberg college. Wat ik hierna wil
doen, weet ik nog niet zo

goed. Wel weet ik dat ik
iets met economie wil
doen, maar dan wel iets
creatiefs. Denk hierbij aan
communicatie of evenementmanagement. Voordat ik naar Mixed kwam,
zat ik bij een andere club,
ik heb zeker geen spijt dat
ik ben gewisseld en speel
nu mijn 3e seizoen bij
Mixed. Naast badminton,
spreek ik veel af met vriendinnen en mijn lieve vriend.
Mijn vriendinnen zijn net zo
lui als ik en daarom doen
we niet zo veel als we afspreken, we kijken dan bijvoorbeeld films of gaan

wat drinken op een terrasje
als het mooi weer is. Het
vorige seizoen heb ik stage
gelopen bij de groep van
Marieke. Ik vond het zeker
geen straf om een uurtje
eerder te komen om deze
badmintonnertjes les te geven. Ik vond het bijvoorbeeld erg leuk dat de kinderen je echt gaan zien als
hun voorbeeld en zelf blijven kijken als je zelf moet
trainen. Ik heb erg zin in
het volgende seizoen,
maar vind het wel spannend omdat ik nu in team 1
zit! Groetjes Bregje!
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wij zetten ons beste
beentje voor

ik hang
te drogen

5 meiden
op 1
plaatje

en nu
niet meer
uit gaan
wat doe
jij nou?
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starten
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droog

ik zit vast
aan mijn veter

De training is weer begonnen.

die is
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mijn haar
praat

daar tegenover
is de andere
bladzijde
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Verslagen jeugdcompetitie
Mixed 4, C klasse

Een fijne start
voor Mixed 4
Door Diana Bots
De competitie is gestart op
zondag 17 september.
Alles is anders omdat
Mixed 6 nu Mixed 4 is geworden.
Van de E klasse naar de C
klasse.
Het team is ietsjes gewijzigd, Kelly de Louw zijn we
kwijt echter hebben wij
Imke de Beer en Lucas van
Deursen erbij.
Een mooi team die elkaar
allemaal aanmoedigen en
coachen.
De eerste wedstrijd spelen
wij tegen BCV’73 3.
Met een overwinning van
6-2 hebben de kinderen
hele mooie wedstrijden laten zien.

Trots op de singel van
Noah Hollanders een sterke tegenstander waar
Noah toch wel een beetje
bang voor was.
Een hele spannende wedstrijd met de overwinning
van Noah met 30-29.
De tweede wedstrijd spelen wij tegen Mierlo 5.
Ook hier behaalden we
weer een overwinning van
5-3.
Heel trots op de dames
dubbel van Pleun Schenk
en Neva vd Vorst.
Ondanks het feit dat ze
deze wedstrijd niet gewonnen hebben, hebben ze
een super wedstrijd gespeeld en de tegenstanders alle hoeken van de
baan laten zien.
Met een uitslag van 25-30
mogen ze ontzettend trots
op zichzelf zijn.
En dan komt de single van
Neva vd Vorst.
Dit kleine meisje speelde

haar grote tegenstander
helemaal kwijt.
Met een uitslag van 30-14
was ze heel overtuigend.
Alle
kinderen
Lucas,
Pleun,
Jasper,
Neva,
Noah, Imke en Andrew
hebben zichzelf volledig
ingezet en elkaar gesteund
en aangemoedigd.
Wat een fijne start met dit
leuke team.

Mixed 6, E klasse

Dat is even
schrikken
Door Teun vd Vorst
Zo het is weer september
en we kunnen weer van
start met de nieuwe competitie. Vorig jaar kampioen
geworden in de H klasse
en nu maar meteen drie
klassen omhoog, omdat de
F klasse dit jaar helaas ont-

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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breekt. Het team is ook
een beetje uitgedund vergeleken met vorig jaar, we
doen het dit jaar met Suzie,
Irene, Lieke, Finn en Rune.
Helaas moest Lieke meteen verstek laten gaan.
Hopelijk is ze er de volgende keer wel bij.
De eerste wedstrijd is tegen Hanevoet 1; we liepen
naar de baan......slik.......
moeten we tegen die.......
de tegenstanders waren
letterlijk 30cm langer en
ook zeker 30cm breder
De begeleiders Claudia en
ondergetekende begonnen
maar meteen met de standaard geruststelzinnetjes
(is dat trouwens een
woord??) “dat zegt helemaal niets dat ze groter zijn
dan jullie” “als jullie gewoon
je best doen heb je best
wel een kans”.
Vol goede moed begonnen
aan de eerste twee GDs
Irene met Rune en Suzie
met Finn. Ze werden letterlijk met de shuttles om de
oren geslagen, maar ja gelukkig is badminton niet

een spelletje wat alleen
om de kracht gaat maar
ook om het spelinzicht, en
dat hadden onze kanjers
wel (en de tegenstanders
niet zo...).
De wedstrijden werden op
punten verloren maar er
werd in zelfvertrouwen
een winst behaald. Daarna
de DD en de HD en alle
singels, eigenlijk hetzelfde
verhaal maar er werd zo
goed gespeeld dat we zo
ongelooflijk trots op ze
kunnen zijn. Zelfs de spelers van Hanevoet 1 zeiden na de gespeelde wedstrijden dat ze heel goed
gespeeld hadden, een
sportief compliment.
Toen de volgende tegenstanders Bakel 5.....die
waren iets kleiner, pfffff,
gelukkig maar.
Deze wedstrijden gingen
wat meer gelijk op, toch
werden de dubbels helaas
nipt verloren met twee/vier
puntjes verschil, knappe
prestatie!
De singels was een heel
ander verhaal, Rune en

Irene hadden geen problemen met hun tegenstanders en wonnen de eerste
twee punten van de dag!
Finn en Suzie moesten
zich na twee spannende
partijen helaas toch gewonnen geven.
Al met al hebben we een
leerzame badminton-ochtend gehad, de tegenstanders zijn een stukje ouder
en groter, maar de wedstrijden zijn een stuk leuker om te spelen.
Op naar volgende week
zondag dan mogen we
weer!

Beste kinderen, ouders of begeleiders.
Wij als redactie zouden het geweldig vinden als jullie regelmatig een stukje schrijven over jullie competitie wedstrijd.
Stuur het naar
redactie@bcmixed.nl
dan zorgen wij ervoor
dat het hier bij komt te
staan.

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

17

Uitslagen Jeugd competitie
Dat.

Team

17-09

BCV 73 3 - Mixed 4

2-6

Mierlo 5 - Mixed 4

3-5

BCV 73 5 - Mixed 7

7-1

Hanevoet 2 - Mixed 7

3-5

24-09

Kapelstraat 19
Beek en Donk

Mixed 2 - Mixed 3

www.ven-hollanders.nl

Mixed 5 - Someren 1
Mixed 5 - BCAB 2
Hanevoet 1 - Mixed 6

8-0

Bakel 5 - Mixed 6

2-6

“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!

Mixed 7 - Hanevoet 3
Mixed 7 - Phoenix 3

Programma Jeugd competitie
Dat.
01-10

08-10

29-10
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Tijd

Team

Bn

9.30

Mixed 4 - Con Brio 1

13

11.15

Mixed 4 - BCV 73 3

12

9.30

Bakel 2 - Mixed 2

1

9.30

Mixed 1 - BCV 73 1

3

9.30

Mixed 2 - BCV 73 2

1

9.30

Mixed 4 - Mierlo 4

5

9.30

BCV 73 2 - Mixed 3

2

11.15

Phoenix 1 - Mixed 4

15

9.30

Mierlo 7 - Mixed 5

14

9.30

Bakel 4 - Mixed 6

14

11.15

BCAB 2 - Mixed 5

14

11.15

Brabantia 2 - Mixed 6

14

9.30

Bakel 1 - Mixed 1

1

9.30

Mixed 3 - BCAB 1

2

9.30

Mixed 4 - Mierlo 5

13

9.30

Bakel 3 - Mixed 5

5

11.15

Mierlo 4 - Mixed 4

11

11.15

Mixed 5 - Mierlo 6

3

9.30

Mixed 6 - Mierlo 8

2

9.30

Mixed 7 - Hanevoet 2

15

11.15

Phoenix 2 - Mixed 6

4

11.15

Mixed 7 - Phoenix 3

15

9.30

Mixed 7 - BCV 73 5

15

11.15

Hanevoet 3 - Mixed 7

15

9.30

Mixed 1 - Brabantia 1

5

9.30

BCAB 1 - Mixed 2

1

9.30

Mierlo 3 - Mixed 3

2

12-11

26-11
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-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
MINIMIKS September 2017
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Superslagerij Brouwers.

Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Smalleweg 36
5741JP Beek en Donk
Tel / Fax
0492 - 461468
E-mail
info@superslagerij.nl

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com

www.superslagerijbrouwers.nl
Mede namens het bestuur en de B.A.C. willen wij een van onze vaste sponsors, Superslagerij Brouwers, een keer in het zonnetje zetten.
Superslagerij Brouwers is te vinden aan de Smalleweg in Beek en Donk. Enkele jaren
geleden hebben Will en Marriëtte Schepers de slagerij overgenomen van Walter Brouwers. Gelukkig voor ons als vereniging is de geweldige sponsoring daarna gewoon
door blijven gaan. Deze sponsoring krijgen we door extra korting op het vlees voor de
Mixed Grill en tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hierdoor is het voor de club mogelijk om
het lekkerste vlees van Beek en Donk te gebruiken.
Het spreekt voor zich dat wij Will en Marriëtte hiervoor erg dankbaar zijn!

Training senioren.
Training competitie teams M1 t/m M6
Maand

20.40-21.30 uur

21.30-22.20 uur

Oktober

M1/M2/M3

M4/M5/M6

November

M3//M5/M6

M1/M2/M4

December

M1/M2/M4

M3/M5/M6

* Op de laatste vrijdag van de maand is het voor iedereen vrij
spelen.
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20.50-21.30

M7/M8/Recr
Elke eerste en
derde vrijdag
van de
maand.
21

een mooi clubje

dit is dus
een net.
Daar mag
je niet
doorheen

ik doe
al jaren
aan buik
spreken

wat een
lange shuttle

wauw t lijkt
net of je
racket praat

Training van Ton, Ruud en Jan
Koekkoek
zo heb
ik er al 3
ingeslikt
annemaria

dat is
voor te
koken.
Een koker

op al deze
plaatjes is
geen shuttle
in de lucht

m’n lip
zit vast

22
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De plant en zijn verhaal

Ze komen eraan
Jaja, je hoort het goed. Als
mollen, mieren, konijnen of
andere dieren die met heel
veel tegelijk komen. Daar
komen ze aan, de ‘gevaarlijke’ uitheemse planten.
Ze rukken op en omsingelen ons, de ‘onschuldige’
mens. En nu moeten ze
massaal uitgeroeid worden. Uitsteken, verbranden, rounduppen en nooit
meer over praten!
Op de lijst die de Europese
Commissie deze zomer
opstelde staat onder andere de grote berenklauw, de
Japanse
duizendknoop,
gewone gunnera, smalle
waterpest en de grote waternavel. Allemaal planten
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die we niet meer moeten
vanaf nu. Er staan ook veel
dieren op de lijst.
Over een aantal soorten
ben ik het als tuinmenneke
roerend eens. Die Japanner krijg je bijna niet weg,
al denk ik dat de echte aanhouder wint! En die waternavel klinkt gezellig, maar
het waterschap denkt daar
anders over.
Maar waarom zijn deze uitheemse planten hier? Daar
is maar 1 antwoord op:
door ons. Onze voorouders importeerden massaal nieuwe soorten die we
nog niet kenden. We nemen ze nu nog mee van
een vakantie, want ze zien
er leuk uit. We kieperen het
aquarium dat we beu zijn in
de sloot en we importeren
MINIMIKS September 2017

Agenda

producten waar de zaden
in of aan zitten. Bijvoorbeeld die allergoedkoopste
vetbolletjes voor de vogels
van de A..ion. Lekker
goedkoop, dat is zeker
waar….. Omdat er goedkope zaden in zitten uit afrika,
die hier massaal ontkiemen inderdaad!
Maar we kunnen ons er
ook iets minder druk om
maken, zoals bij de gunnera bijvoorbeeld. Je weet
wel, die mooie grote bladeren naast het kanaal. Of de
berenklauw. Een prachtige
bloem die overal bovenuit
steekt. En dat je er brandblaren van krijgt als je
eraan zit dat weet iedereen
ondertussen.
Tom Poppelaars

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
3. Notulen ledenvergadering d.d. 14 oktober 2016
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016-2017
6. Verslag kascommissie
7 Begroting 2017-2018
8a. Bedanken kaderleden:
Ton Slaets, 5 jaar PR
Marlie Fransen, 5 jaar redactie
Angela Zijlmans, 5 jaar redactie
Arne van de Wijdeven, 5 jaar redactie
Wendy Verbrugge, 20 jaar JC
Marieke van Turnhout, 15 jaar JC
Sabitri Heesakkers, 15 jaar kampbegeleiding
Deany Muller, 10 jaar BAC
Theo Mouris, 15 jaar CC
8b. Jubilarissen:
Marieke van Turnhout, 25 jaar lid
9. Verkiezingen kascommissie: aftredend is Angela Zijlmans
10.Verkiezingen bestuur: aftredend en herkiesbaar: Anja Beekmans
11.Rondvraag
12.Sluiting

Jaarverslagen
BAC
Hieronder staat het jaarverslag beschreven van
het seizoen 2016/2017 opgesteld door de BAC com-

missie. De BAC commissie is in deze periode in
samenstelling
onveranderd.
*De BAC is de Bijzondere
Activiteiten
Commissie
van Mixed die gedurende
MINIMIKS September 2017

het jaar diverse activiteiten
voor leden en ‘de vrienden
van Mixed’ organiseren.
De BAC-2016 bestaat uit:
Anja Beekmans, Sonja
van Erp, Deany Muller,
Paul van de Vegt, Martijn
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zich voor het 2e achtereenvolgende keer Joker
van het jaar mag noemen
met Peter van Leuken als
vice joker. Bij het rikken
was Deany Muller de beste met Ruud Hertogs als
een sterke nummer 2.
Gezelligheid voorop. Ook
de culinaire omlijsting (in
de vorm van chips en dergelijke) was verder prima
verzorg.
Later op de
avond werd nog gezellig
nagetafeld.
van Oeffel en Roger van
Lieshout.
Nieuwjaarsreceptie 2017
Op 6 januari werd de
nieuwjaarsreceptie gehouden waar onze voorzitter
Ton Slaets de avond opende met een korte speech.
Daarna werd getoost op
het nieuwe jaar. Dank aan
de dames van de BAC
voor het overheerlijke koud
en warm buffet en ook
dank Hans van Gend die
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een groot deel van de kosten voor deze activiteit
voor zijn rekening heeft
genomen. De avond werd
zoals altijd in de diepe
nacht rond 03:00 uur afgesloten.
Joker en Rik toernooi
Op 13 januari werd het Joker en Rik toernooi gehouden. De organisatie is
sinds 3 jaar in goede handen van Ad Beekmans.
Een opkomst van 34 personen tekende voor
winnaars
zonder verliezers!
Naast
de
toeschouwers waren
4 joker tafels en 3
riktafels vol
bezet. Dit
jaar was het
Jeroen Lutterman die
MINIMIKS September 2017

Kader avond
Op 18 februari 2017 vond
de kaderavond plaats. 42
leden die zich verzamelde
in de garage – dat we
voortaan wel mogen noemen – het Troefhonk vd
Vegt. Dit jaar een gezelschapsspel waar teams
streden om de beste
smaakpapillen. “Proeven
en raden maar!”
De zenuwuiteinden op de
tong en op het achterste
deel van het verhemelte
werden op de ‘proef’ gesteld door verschillende
stoffen zoals bier ,kaas ,
wijn, chips, en verschillende cola soorten. Een extra
moeilijkheid was om geblinddoekt de smaken proberen te onderscheiden.
Wederom een geslaagde
en gezellige avond waarbij
eenieder erg gemotiveerd
was om te winnen (dreigementen werden niet gemeden). Een lange avond,
waarbij Lidy de polonaise

aanvoerde. Dank aan onze
Troefouders Lidy en Eize.
Jaarlijkse Feestavond
Geen grap, maar op 1 april
was de jaarlijkse feestavond gepland. 30 m2
dansvloer, een nieuwe DJ
en zo’n 90 enthousiaste leden die er weer een geweldige avond van hadden gemaakt.
Dit jaar een andere DJ , DJ
Jorg (Krijnen) die er naar
volle tevredenheid een
mooie muzikale avond van
maakte. Als verassing was
er een speciaal life optreden van “Rate”. Een ‘Rockband’ onderleiding van een
van onze leden Ruud Meulendijks. De Band speelde
eigen
gecomponeerde
nummers maar ook bekende nummers van Radiohead, Kensington, etc. De
4 vienden Mark Janssen
(drums) en Sjors Hoek
(Singer songwriter, gitaar)
en 2 Mixed leden Chiel
Meulendijks (gitaar) en
Ruud Meulendijks (backing

vocals en basgitaar) wisten
er een spetterend optreden
van te maken. Ook dit jaar
veel mooie prijzen voor de
jaarlijkse loterij samengesteld door Anja en Sonja.
Dank aan de sponsors, en
aan Hans van Gend voor
gebruik van de kantine
maar ook voor de hapjes
en drankjes. Het zag er
weer verzorgd uit. Kortom,
wederom
een
mooie
avond. Dank aan iedereen
die daar aan heeft bijgedragen.
Afsluitingsavond
Op 14 juli vond de afsluitingsavond plaats. 55 leden die er een mooie avond
van maakte.
De beste competitie spelers van het afgelopen seizoen werden gehuldigd.
Jan de Jong was met een
score van 85% eerste bij
de heren. Anne Kluitmans
en Lauri de Greef scoorde
beide 82% waardoor ze gelijk eindigde als beste
dame(s) van het seizoen.
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De Mixed manager was gewonnen door Paul vd Vegt.
Hans van Gend werd in de
bloemetjes gezet en zo ook
Annejet en Petra voor de
goede zorgen. Om 3:00 uur
gingen de kaarsjes uit.
Mixed Grill
26 augustus 2017,
Dit jaar een Mixed Grill in
de maand augustus waarbij de weergoden het weer
eens goed voor ons geregeld hadden. Helaas kon
niet de volledige BAC op
de avond (en nacht) aanwezig zijn maar dit mocht
de pret zeer zeker niet
drukken. Bewijst ook maar
weer dat de BAC dusdanig
is ingespeeld op elkaar dat
ook een paar afgevaardigden het redden. Niet te vergeten de onvoorwaardelijke steun van gast ouders
Lidy en Eize. In de voorbereiding en opbouw was uiteraard de gehelde BAC
wel actief.
Mischien dan wel niet de
volledige bak, maar wel
Volle bak als het de aanwezigen betreft! 54 leden,
waarbij positief opvallend
veel nieuwe gezichten. Geweldig om te zien.
Een zwoele nazomeravond
met genoeg lekkere BBQ
gerechten en lekker klaargemaakte ‘koude’ schotels
en salades door Anja en
Sonja en natuurlijk niet te
vergeten de zelfgemaakte
kruidenboter van Paul.
Bierpong als activiteit waar
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nog veel over nagepraat is.
Ook leuk dat Hans en Dinny van Gend als speciaal
genodigden aanwezig waren. Ook een diepe buiging
voor mobiele Toon Tap, die
elk jaar er maar weer voor
zorgt dat de drank koel geschonken en het bier koud
getapt kan worden. Voor
zover ik heb gehoord een
BBQ die laat eindigde. Om
ca 3:00 werden de bedjes
opgezocht.
Ook komend seizoen/jaar
zal de BAC haar uiterste
best doen om er weer een
leuk jaar van te maken. De
BAC staat altijd open voor
ideeën. We roepen dan

ook graag iedereen op om
met leuke ‘andere’ activiteiten’ te komen. Wij als BAC
gaan dan bekijken wat de
mogelijkheden zijn.
Dank aan alle Mixed leden
en vrienden van Mixed
voor al jullie enthousiasme
en ‘gezelligheid’ van afgelopen jaar!
Namens de BAC,
Roger van Lieshout

Archiefbeheer
De archiefkommissie (Rien
en bijgestaan door Jan)
stelt zich als doel:
- het papieren archief van

Mixed te digitaliseren en
op te slaan in de NAS
(Network Attached Storage), een opslagmedium
dat op het netwerk aangesloten is
- digitale documenten en
foto’s te verzamelen en
onder te brengen in de nas
- het opzetten van een archiefstruktuur in de nas
- de nas op een klantvriendelijke manier (gedeeltelijk) toegankelijk te
maken voor derden
De voortgang in het seizoen 2016-2017;
Notulen
Er is een begin gemaakt

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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met het scannen met de
drie oude notulenboeken
en dat kreeg z'n voltooiing
in mei 2017. Het menu in
de nas van het archief
werd aangepast en verduidelijkt. Hierdoor werden
per ongeluk een aantal bestanden gewist, maar dat
is weer hersteld. De twee
oudste notulenboeken vielen een beetje uit elkaar en
zijn gerepareerd. Na het
scannen van de notulenboeken werd een begin
gemaakt met het scannen
van de getypte notulen.
Foto's
Er is begonnen om oude
foto’s die in ordners zijn
bewaard te scannen. Het
25-jarig jubileum ging gepaard met een exposite
waarvoor Jan oude foto's
in zwart-wit op A-4 had afgedrukt die toen gebruikt
werden in de kantine voor
een expositie. Vier ordners vol met unieke foto's
die inmiddels allemaal gescand zijn en in een aparte
map in de nas staan. Maar
ook een album met foto's
van de receptie van het jubileum, een album met foto's van de koninklijke onderscheiding van Jan
Driessens zijn inmiddels
gescand en ook de Statuten van Mixed.
Jaaroverzichten
Vanaf 1991 worden jaaroverzichten gemaakt van
Mixed die reeds in de nas

staan. Van voor die tijd zijn
wel overzichten gemaakt
maar alleen voor de Minimiks. Deze zijn nu ook gescand vanaf 1981, de start
van het klubblad, en staan
nu ook in de nas. Deze
overzichten geven een erg
nauwkeurig beeld van wat
er elk jaar bij Mixed afspeelt.
Correspondentie
De correspondentie per
jaar is volledig gescand
van 1961 t/m 1981. Vanaf
1982 werd de hoeveelheid
correspondentie zo groot
dat het ondoenlijk en niet
erg zinvol was om alles te
scannen. Van de stukken
die rechtstreeks met Mixed
te maken hebben, worden
nu de belangrijkste en interessante zaken gescand. Momenteel zijn we
bij het jaar 1989.
Vanaf 2012 is er geen aanvulling meer op het papieren archief omdat de kommissies digitaal werken.
De oproep van de archiefkommissie van vorig jaar,
om de digitale stukken aan
te bieden zodat deze ook
in de nas opgeslagen kunnen worden, is helaas niet
beantwoordt. Zo loopt het
archiefsysteem van Mixed
dus tot 2012, daarna stopt
het. Uitzondering hierop
zijn foto's van activiteiten
en de clubbladen die de
archiefkommissie van de
website haalt en opslaat in
de nas.
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De wens van de archiefkommissies is dat digitale
stukken worden aangeboden zodat deze in de nas
opgeslagen kunnen worden en het archief compleet maken, en dat de nas
(bijvoorbeeld voor wat betreft foto's en de geschiedenis van Mixed en het
badminton), ingezien kan
worden door derden. Voor
geïnteresseerden
een
bron van informatie nostalgie.
Jan en Rien

Jeugdcommissie
Op 9 september 2016 was
weer de eerste training van
het nieuwe seizoen.
Clubkampioenschappen:
4 en 5 november waren
weer de jaarlijkse clubkampioenschappen,
waarbij
door de mini’s een demonstratietraining werd gegeven. Die kinderen vanaf 6
jaar deden mee met het
toernooi. De jongste spelertjes speelden alleen vrijdagavond en zaterdagochtend, zij hadden een eigen
prijsuitreiking op zaterdagmiddag. De competitiespelers en oudere jeugd speelden zoals gewoonlijk de
vrijdagavond en de hele
zaterdag.
SL2 cursus:
4 van onze trainers hebben
dit jaar de SL2 cursus ge-
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volgd en waren van september tot december druk
bezig hun vaardigheden
als trainer te verbeteren.
Ook de andere trainers
hebben hier natuurlijk profijt van.
Op 4 februari werd de SL2

cursus met succes afgerond door Wendy, Marieke, Ton en Monika.
Pietenavond:
Op 3 december was het
weer pietenavond én ouder-kind-avond. Er waren
3 zwarte pieten gekomen

die kwamen kijken en probeerden mee te spelen
met de spelletjes en wedstrijden die voor de kinderen en hun ouders waren
klaargezet. Het was een
geslaagde en gezellige
avond.
Deeldiploma’s:
Tijdens de pietenavond
werden ook de eerste
deeldiploma’s uitgereikt.
De groep van Wendy had
op 18 nov het theoriedeel
en op 25 november het
praktijkdeel van deeldiploma 1 afgelegd. Alle kinderen waren geslaagd en
kregen op 3 december hun
eerste deeldiploma uitgereikt.

Op 20 januari was het de
beurt aan de kinderen uit
de groep van Marieke,
Anke en Evi. Zij kregen op
27 januari hun basisdiploma uitgereikt.
Carnaval:
24 februari was er een
zeer gezellige carnavalstraining, veel kinderen
kwamen verkleed en met
gezellige muziek werd het
een zeer gezellige avond.
Vriendjesavond:
Op 17 maart was het
vriendjesavond. Het werd
een zeer gezellig avond
die ook weer enkele nieuwe leden heeft opgeleverd.

deren.
De week erna werd in de
kantine de film gedraaid.
Afsluiting seizoen:
Op 19 mei was het ouderkind-avond. Deze keer niet
zo drukbezocht, maar zeker wel gezellig.
Op 14 juli werd traditioneel
de apenkooi gespeeld als
afsluiting van het seizoen.

Toernooi
commissie
De
toernooicommissie
heeft in 2016 een nieuwe

bezetting gekregen in de
personen van Ruud Fransen en Marije Daems.
Samen met Maikel Iven
die reeds 1 jaar lid was van
de toernooicommissie vormen zij het nieuwe hart
van deze commissie. Marieke treed na 15 jaar terug
en is gedurende 1 jaar beschikbaar ter ondersteuning bij het organiseren
van de toernooien geweest. Ook Dick Paulussen deed een stapje terug
en ook hij is nog steeds
beschikbaar voor ondersteuning bij de te organiseren toernooien. Mascha
Hoeks was al reeds in
2015 teruggetreden.
Op de achtergrond wordt
nog steeds gebruik gemaakt van de expertise
van Berton van Asseldonk.
Dit jaar werden alle uitnodigingen voor de clubkampioenschappen
digitaal
verstuurd. Voor de inschrijvingen van de jeugd was
er een ander email-adres
beschikbaar dan voor de

Kamp:
21-22-23 april gingen we
op kamp. Net zoals 2 jaar
geleden naar de Kastanjes in Elsendorp. Het thema van het kamp was dit
jaar: de Efteling. Ook de
mini’s zijn zaterdagmiddag
op het kamp geweest. In
totaal waren er zo’n 50 kin-
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senioren.
Door wat omzettingen en
onderhoudswerkzaamheden die werden gedaan
aan het systeem voor het
verwerken van de email
waren voor de senioren helaas niet alle uitnodigingen
bij de leden terecht gekomen. Omdat de inschrijvingen in het begin niet zo vlot
verliepen is er beroep gedaan op Anja om alle seniorenleden actief te benaderen om zoveel mogelijk
leden te overhalen om mee
te doen aan de clubkampioenschappen. Verder werd
getracht de leden te bereiken via Twitter, Facebook,
het gastenboek, email en
flyers in de hal en gangen
van de sporthal.
Inschrijvingen bij de jeugd
werden verzorgd door
Wendy en Marieke, bij de
Senioren naast alle bovengenoemde manieren door
Anja.
Op 4 en 5 november waren er weer de jaarlijkse
clubkampioenschappen.
Ook deze keer georganiseerd zoals bij het open
toernooi. Het was wederom
een zeer geslaagd toernooi.
Zoals gewoonlijk waren op
het moment dat het toernooi op vrijdagavond van
start zou gaan nog enkele
afzeggingen of mensen die
te geblesseerd waren om
mee te kunnen doen. Voorheen was Berton aanwezig
om snel de wijzigingen
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door te voeren en wel op
een manier zodat niemand
er iets van zou merken of
minder partijen zou gaan
spelen. Gelukkig lukte het
ook deze keer en nu zonder hulp van buitenaf. Omdat de commissie nog relatief onervaren is liep het op
vrijdagavond iets minder
soepel dan gehoopt, al was
ook dit nauwelijks merkbaar voor de deelnemers.
Op Zaterdag hadden we de
slag te pakken en kon er
zelfs een inhaalslag gemaakt worden.
Nieuw dit jaar was dat de
kleinsten om 12:00 klaar
zouden zijn en aansluitend
de prijsuitreiking gehouden
zou worden voor deze kinderen. Dit betekende dat
ze minder snel verveeld
zouden raken en dat er iets
meer rust in de zaal zou
zijn later in de middag. ’s
Middags zouden de B-senioren pas in actie komen.
De reden hiervoor was dat
ze iets beter konden herMINIMIKS September 2017

stellen van de vrijdagavond
en ook dat we meer deelnemers hadden.
Onze clubkampioenen in
2016 zijn: DEC jeugd: Fenna van de Meulengraaf,
HEC jeugd: Joris Boelens,
DEB jeugd: Jente Jansen,
HEB jeugd: Koss van de
Wijdeven, DEA jeugd: Eva
Schardijn, HEA jeugd: Michael Hollanders, DEB senioren: Lisa van Vijfeijken,
HEB senioren: Gert Lahaije, DEA senioren: Lauri de
Greef, HEA senioren: Martijn van Oeffel.
Achteraf kan gezegd worden dat het weer een zeer
geslaagd toernooi is geweest met enkele verassende winnaars.
Tijdens de nabespreking
van het toernooi werd de
aandacht alweer verlegd
naar het volgende fantastische toernooi: Het open
Jeugdtoernooi 2017!!
Enkele weken van tevoren
waren alle inschrijvingen
binnen. Althans dat werd

gedacht, BCV73 kwam in
de laatste week nog met
nieuwe inschrijvingen. Op
dat moment was het hele
toernooi echter gepland en
waren er geen mogelijkheden tot aanpassing ivm
een hele strakke tijdsplanning.
Nadien kwamen er nog diverse afzeggingen en wijzigingen die nog allemaal
netjes konden worden voor
het toernooi begon. Op 29
Januari was het zover, nu
zou blijken of alles klopte
wat er in elkaar was gezet.
Uiteraard waren er op de
dag zelf ook weer diverse
wijzigingen en afzeggingen (in totaal 13 afzeggingen door ziekte of door
andere oorzaken!!!) Er is
geprobeerd tot zover mogelijk alles nog in een vorm
te gieten, echter toen het
echt niet meer anders kon,
zijn de afzeggingen geschrapt uit de planning,
wat er dus voor zorgde dat
de tegenstanders minder
wedstrijden zouden spelen.
Berton is een halve dag
aanwezig geweest om de
toernooicommissie
van
adviezen te voorzien indien nodig. Wat voor enige “problemen” zorgde
was dat het toernooi al
vroeg werd gepubliceerd
op internet. Daardoor zijn
er diverse spelers op eigen
initiatief later naar de
sporthal gekomen. Echter
liep het schema ver voor

en moest er gewacht worden met het inzetten van
deze partijen.
Het toernooi zelf is vlot
verlopen en er zijn geen
ontevreden mensen aan
de toernooitafel gekomen.
Dit is een goede indicatie
dat het een geslaagd toernooi is geweest. Ook vanuit het publiek kwam er van
verschillende kanten positieve geluiden over het verloop van het toernooi. De
wisselbeker was ook dit
jaar voor Mierlo. De kampioenen in de A-klasse waren wel van BC Mixed: Michael Hollanders en Robin
Slaets.

Competitie
commissie
Afgelopen seizoen hebben we als BC Mixed met
8 teams deel genomen
aan de reguliere competitie. Met uitzondering
van de 3e
klasse waren we in alle
klassen van
de HBB vertegenwoordigd.
Mixed
1
heeft
zich
keurig weten
te handhaven in de
Top-klasse.
Mixed 2 was
lang in de
MINIMIKS September 2017

race voor het kampioenschap maar moest uiteindelijk met een keurige 3e
plaats genoegen nemen.
Mixed 3 had een lastig jaar
in de OV-klasse en eindigde als 5e. Mixed 4 had een
fantastisch seizoen, afgesloten met het kampioenschap in de 1e klasse.
Mixed 5 deed prima mee in
de 2e klasse en eindigde in
de middenmoot. Voor
Mixed 6 in de andere afdeling van de 2e klasse geldt
exact hetzelfde, keurige
middenmoot. Ons ervaren
mixed 7 team is op een
prima 3e plaats geëindigd.
Als laatste team 8, een
stuk minder ervaren, hierdoor zijn zij dan ook op de
laatste plaats in de 4e klasse afdeling 2 terecht gekomen.
Over de beker van het afgelopen seizoen kunnen
we kort zijn, geen enkel
team van onze vereniging
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wist de finaledag te bereiken.
Voor volgend seizoen hebben we opnieuw 8 teams,
door
omstandigheden
geen team meer in de
TOP-klasse, doel is wel om
hier z.s.m. terug te keren.
Afgelopen seizoen heeft
ook onze trainer Festus
des Cellus aangegeven te
gaan stoppen na enkele
seizoenen. Er wordt momenteel gezocht naar een
nieuwe seniorentrainer. Tot
deze gevonden is gaat Ton
Slaets de teams 1 t/m 6
trainen en Ruud Fransen,
samen met Jan Driessens
en Dora Polman gaat de
teams 7 en 8 en de recreanten trainen.
Ruud Fransen
V.C.L.

Redactie
Onze Minimiks redactie
bestaat sinds een mooi
aantal jaren uit Angela Zijlmans, Marlie en Ruud
Fransen en Arne van de
Wijdeven. In het seizoen
2016/2017 hebben we een
record aantal foto’s kunnen plaatsen. Tevens werd
telkenmale een mooie volle minimiks gemaakt. De
minimiks wordt goed gelezen in de gedrukte alsmede de digitale vorm. In
2015 was er de vrees dat
een e-mailimiks het websitebezoek zou verlagen. In
de praktijk blijkt deze
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vrees onterecht. Er kwam
materiaal van veel kanten.
Steeds vaker niet enkel
badmintongerelateerd. En
dat vinden we helemaal
niet erg. Natuurlijk we hebben een kleine kern van
vaste schrijvers, maar er
kwam toch regelmatig een
stukje van een nieuwe
schrijfster of schrijver. Wat
ging goed? Jeugdpen, koken met mixed, fotostrips,
foto's, begeleiders schrijven veel bij de jeugd, uitslagen en standen en
competitiespelers,
BAC
activiteiten, voorzitter, notulen, verslagen van een
paar seniorenteams. Vooral de verslagen van Toon
Slaets lezen als een roman. ALs redactie zijn we
volledig digital en via email en whatsapp draaien
we als een goed geoliede
machine. Niets te klagen?
Nee. Niets te wensen?
Tsja we zouden verheugd
zijn met wat meer material
vanuit de teams en de
commissies.

Website
commissie
Het vorige jaarverslag sloten we af met de mededeling dat er gewerkt werd
aan een nieuw systeem
voor het beheer van de
website. Dit is het afgelopen jaar in gebruik genomen. Hierdoor is het mogeMINIMIKS September 2017

lijk geworden voor meerdere mensen om dingen te
beheren. Zo worden de
foto’s en minimiksen door
Marlie geplaatst, beheert
Rien de agenda en houdt
Marieke de pagina’s van
de jeugd bij. Helaas is het
niet allemaal hosanna, en
zijn er bij vernieuwingen
ook altijd dingen die minder goed werken. We hadden een heel eenvoudig
systeem voor ogen, waarin de ledenlijst bijgehouden wordt door Peter. En
waarin de ledenlijst ook
gelijk een koppeling heeft
met het systeem waarmee
we de emails versturen.
Hierin zaten echter wat
kinderziektes, waardoor
begin dit jaar er wat problemen waren bij het versturen van de mail en lukte
was het niet mogelijk voor
Peter om het beheer zelf te
doen. De problemen met
de koppeling naar het
mailsysteem zijn ondertussen verholpen, maar
jammer genoeg kan Peter
de ledenlijst nog niet zelf
beheren.
Verder wil ik afsluiten zoals we vele eerdere verslagen en oproepen zijn afgesloten. We hebben zelf
nog een lange lijst met
wensen/eisen voor de
website, maar staan altijd
open voor ideeën. Dus
heb je een idee voor de
website of wil helpen met
het beheer, geef ons of het
bestuur dan een seintje!

Ingezonden
gelijk krijgt en heeft, wat
niet onpraktisch is voor
een probleemoplosser.
Dus ik dacht, los ik mijn
probleem op de “Arne” manier op of euhhh…. anders.
De beslissing was toch
nog niet zo gemakkelijk.

Wat zou Arne
doen……..
Vorige week had ik een
probleem, misschien zou
je het zelfs een ethisch dilemma kunnen noemen, ik
weet het niet.
Nou heb ik wel vaker een
probleem en problemen
zijn er om opgelost te worden om er maar een een
welbekend citaat bij te halen, maar nu had ik een
probleem
waarvan
ik
dacht, “wat zou Arne
doen”.
Arne de pragmaticus, de
denker, de probleemoplosser, niet altijd even tactvol,
empatisch en of van de
aanpak met de welbekende fluwelen handschoentjes, maar linksom of
rechtsom, het zal naar alle
waarschijnlijkheid opgelost
gaan worden. De Arne, die
overigens ook erg graag

Maar laten we eerst eens
kennismaken met mijn probleem, zodat we weten
waar we over praten.
Ik werk in een ziekenhuis,
misschien wel of misschien niet bekend bij jullie
maar bij deze een vaststaand feit, ook feit is dat ik
dat al 28 jaar doe, met heel
veel plezier, op een interne/MDL/oncologische afdeling van een algemeen
ziekenhuis.
En in dat ziekenhuis moeten wij toetsen maken, zo’n
elke 2 a 3 jaar komt dezelfde toets in een andere,
vaak aangepaste vorm
voorbij. Je hebt toetsen
over Brandveiligheid, Delier, Diabetes of Thoraxdrainages, Bloed en aanverwante
producten,
Venapunctie, en Vochtbeleid om er maar eens een
paar te noemen.
MAAR, er is ook een toets
Rekenen. Tja….Rekenen,
dat verdraaide rekenen. Ik
kan niet rekenen, nee, heMINIMIKS September 2017

laas, ook niet een beetje
rekenen. Die vermaledijde
toets komt elke 2 jaar langs
en ik kan er niks mee. Elke
andere toets is gemaakt,
door mijzelf en ook nog
eens met een redelijk resultaat, meestal zo rond
het cijfer 8 dus ik mag wat
dat betreft niet mopperen.
Maar rekenen, dat kan ik
dus niet en niet zon beetje
ook niet. Vorige rekentoets
ben ik eerst 3 keer gezakt,
vervolgens
uitgenodigd
door het hoofd van de afdeling, die een protocollair
seintje van de toetscommissie had gekregen. Op
het matje moest ik bij haar
gaan uitleggen waarom ik
niet kon rekenen. Natuurlijk
zei ik dat ze nog wel op mij
kon rekenen, maar dat
vond ze niet grappig, ze
wilde dat ik zelf kon rekenen. Uiteindelijk ben ik met
het schaamrood op de kaken naar broerlief gegaan
die de toets illegaal gemaakt heeft voor me. Geslaagd, met vlag en wimpel
maar wel een heel jaar aan
moeten horen dat HIJ diegene is geweest die de
toets gemaakt had.
Rekenen, niet mijn vriend,
vast wel de vriend van
Arne denk ik zo. Als je
pragmatisch bent, een
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echte man, geen Alfa overigens maar een Beta (dat
zal ie dan weer jammer
vinden denk ik, want hij
zou graag Alfa man zijn),
maar goed, we dwalen af.
Nee, ik denk niet dat de rekentoets een probleem
voor hem zal zijn.
Laten we verder gaan, het
schooljaar is echter weer
begonnen en een nieuwe
groep leerlingen is ook op
onze fantastische afdeling
neergedaald. Zelf heb ik
een alleraardigst, lief, onbezonnen en compleet naïef meisje onder mijn hoede gekregen om rond te
laten kijken op mijn afdeling, ik werk er al 28 jaar,
dus het is “mijn” afdeling, ik
kan er ook neerzetten
“mijn tweede thuis”, zo
voelt het namelijk wel,
maar dat klinkt misschien
een beetje raar, dus…
“mijn” afdeling.
Ze is de eerste dag met
blozende wangen en vol
goede moed begonnen en
ook weer met blozende
wangen vertrokken aan
het einde van de dag ervan
overtuigt dat dit echt en absoluut niet is wat ze zich er
van had voorgesteld, maar
ook dat gevoel heeft iedere leerling verpleegkundige die voor het eerst met
echte patiënten en echte
problemen van doen krijgt.
Toch blijft ze dapper elke
ochtend terugkomen wat
ook de meeste doen, want
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een goede pleeg geeft
niet zomaar op.
Het begin is gemaakt….
Ik zit dus met dat lieve
meiske van net 17 op kantoor, heb haar aan het
werk gezet om eens rond
te snuffelen in de EPD
(het elektronisch patiënten dossier) om te kijken,
voelen, ruiken en proeven
aan de patiënten zonder
dat de patiënten hier zelf
last van hebben, deze
hebben namelijk genoeg
aan hun eigen problemen
zonder ook nog eens besnuffeld te worden. Ik zit
ondertussen te vloeken
en te tieren achter mijn
computerscherm want de
rekentoets komt er weer
aan en ik zie in grote letters de datum van verloop
van de toets voor me nadat ik heb ingelogd met
mijn badge.
Met het zweet op mijn
voorhoofd stel ik me voor
dat ik na 3 keer gezakt te
zijn EN een herhalingsbezoek aan mijn leidinggevende heb moeten doorstaan, ik weer aan moet
kloppen bij mijn broer, die
met een big smile de
computer aanzet, de toets
binnen 8 minuten maakt
en mij vervolgens een
jaar lang lastig valt met
grappen als….”Hey Neva,
Tanti heeft een leuke
toets die je kunt maken,
om alvast te oefenen voor
de cito. Of, “zal ik morgen
MINIMIKS September 2017

meegaan naar je werk, ik
doe de rest ook al voor
je”….maar goed, we dwalen wederom af.
Ik maak de toets open om
tegen beter weten in toch
maar eens een oefen
toetsje te maken, zegt het
lieve kind dat ik over 2 weken moet beoordelen.
“Goh, hey, cool, vet,
awesome, die toetsen zijn
echt te makkelijk like echt
te easy , deze rekentoets
heb ik gister gemaakt, ik
was binnen 10 minuten
klaar…..niet normaal toch!.
Moeten jullie die ook maken?
“Zou het zo makkelijk zijn”
vraagt de slechte Katja
zich af? “Nee, nee, nee,
dat kun je echt niet maken
Katja” zegt de goede Katja
(euhhh, de minder slechte
Katja)…….en vervolgens
schiet het door mijn hoofd.
Wat zou Arne doen?.
Meteen hoor ik naast me
het lieve kind zeggen: “Wie
is Arne??” en ik besef me
dat ik hardop tegen mijn
oefentoets Rekenen zit te
praten…
Katja

HBB Nieuws

Algemene Ledenvergadering
Helmondse Badminton Bond.
Maandag 11 september
vond de HBB Algemene
vergadering plaats. BC
Mixed was vertegenwoordigd via voorzitter Ton en
penningmeester
Peter.
Ook in de zaal: Martin als
secretaris voor HBB en
Arne als voorzitter CTR.
De vice voorzitter van de
HBB ging als een razende
door de agenda. Zaal t

Hout ligt vlak bij het spoor.
Die trein kon makkelijk gehaald worden.
Agendapunt 11 was al na
10 minuten aan de beurt.
Ondergetekende kreeg de
microfoon en liet deze 2
uur lang niet meer los. Er
was dan ook een flinke
hoeveelheid reglementswijzgingsvoorstellen te bespreken. De vergadering
stemde voor: reglementaire pauzes bij 11 punten
en tussen games
voor
senioren.
Hetzelfde bij A en
B jeugd. Uitgebreidere coachingsregels. Nieuwe vorm
van coachpas. Totaal nieuwe classificatieregels. Duidelijkere en strengere regels omtrent gastspelers.
Afschaffen
van
combinatieteams
(ten faveure van
gastspelers). Digitale ledenadminiMINIMIKS September 2017

stratie en portaalgebruik.
Toelaten niet-HBB teams
in HBB jeugdcompetitie.
Op aanzet van BC Netwerk ontstond een goede
discussie over verklaring
van gedrag. Ton bracht positieve verbazing in de zaal
teweeg door gewag te
doen van de BC Mixed opzet omtrent deze verklaring van gedrag. BC Mixed
speelt temeer een voortrekkersrol. Ter plekke
werd een nieuw reglementsartikel
gemaakt
waarin de HBB zich verplicht tot het organiseren
van een verklaring van gedrag voor alle vrijwilligers
welke omwille van hun
functie omgaan met minderjarigen, mensen met
een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare
groepen. Dit artikel werd
door allen goedgekeurd.
Voor meer informatie kan
men terecht bij ondergetekende, de website, de
bondscompetieleiders of
de verschillende commissieleden.
Een belangrijk punt op de
agenda betrof de begroting. Temeer daar er voor
een nieuwe kostenstructuur gekozen kon worden.
Er werd door de zaal veelvuldig gebruik gemaakt
van het spreekrecht. Secretaris Martin en Bonds-
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competitieleider Ferry namen de tijd voor een duidelijke en complete uitleg.
Daar eerder op de avond
een
reglementswijziging
betreffende bekerwedstrijden werd goedgekeurd,
kon er nu een kostenstructuur omtrent verenigings-

bijdrage worden goedgekeurd.
Het hoofdbestuur werd uitgebreid met twee aspirantleden en de PR-cie met
een nieuw lid. Commissies
en bestuur bleven verder
volledig intact.
Er werd kort gebruik ge-

maakt van de rondvraag
en Ton toonde zich wederom tot voortrekker door de
HBB vrijwilligers en bestuur welgemeend voor de
inzet te bedanken. Een applaus volgde.
De avond werd tegen half
twaalf afgesloten.

Nieuwe coach regels
senioren
Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn
de regels voor coachen
aangepast. Hieronder de
nieuwe regels. Maak er
zeker gebruik van.

1.Reglementaire pauzes:
De volgende pauzes zijn
toegestaan in alle partijen:
•een pauze van maximaal
60 seconden tijdens een
game zodra één van de
partijen 11 punten heeft
gescoord.
• een pauze van maximaal
120 seconden tussen de
eerste en de tweede game
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Taken wedstrijdleiding
De zaalwacht bestaat uit
minimaal twee personen
die kennis hebben genomen van onderstaande taken, tijdig in de sporthal
aanwezig zijn en zelf niet
deelnemen aan de wedstrijden op die avond/dag.

en tussen de tweede en
derde game. (dit was 300
seconden)

2.Coachen
•Coachen is toegestaan
tijdens de reglementaire
pauzes
•Teambegeleider(s)
en
medespelers mogen coachen
•De speler(s) mogen de
baan/zaal niet verlaten om
aanwijzingen te ontvangen
•Coachen mag de voortgang van de wedstrijd niet
beïnvloeden
•Per vereniging mag naast
de teambegeleider(s) en
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de
medespelers
één
coach in de zaal aanwezig
zijn voor het geven van
aanwijzingen. Deze persoon moet beschikken
over een coachpas.

Binnenkomst
sporthal
Suytkade
Bij de receptie vraag je de
sleutel van de houten
HBB-materialenkast
en
een pasje waarmee je de
materialenruimte/scheidsrechterhok en EHBOruimte kunt openen. Gelieve na afloop van de speelavond deze beiden weer te
retourneren bij de receptie. Bij de receptie is ook
een HBB-map waarin per
speelavond de benodigde
formulieren zijn bijgevoegd:
•Deze informatiebrief;
•Een banenoverzicht om
het aantal gespeelde partijen per baan bij te kunnen
houden;

•2 consumptiebonnen als
dank voor de wedstrijdleiding.
Zaal wedstrijd-klaar maken
Dit houdt in dat voor aanvang van de wedstrijden
(uiterlijk 20:15 uur):
•Het scheidingsdoek in de
hal omhoog is gedaan. Dit
geschiedt door een aparte
sleutel (die in de aansluiting zit) te bedienen en vast
te houden. De aansluiting
zit op de wand tussen de
twee deuren van de zaal
naar de kleedkamers.
•De vloer vrij is gemaakt
van obstakels zoals goals,
afscheidingsbanden, etc.
•De netten opgezet zijn,
volgens
onderstaande
werkwijze:
-Maak de putjes open met
de plopper en zet de palen
(liggen achter de HBB-kast
op de kar) in de putjes.
-Haal de netten uit de
HBB-kast en zorg ervoor
dat de kant met de karabijnhaak (zie afbeelding
aan de rechterkant) aan de
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tribunezijde ligt.
-Zorg ervoor dat het koord
van het net aan de niet-tribunezijde over de gleuf op
de paal met de lus wordt
vastgemaakt aan de haak
op de paal.
-Leg aan de tribunezijde
het koord over de gleuf op
de paal, doe het koord om
de haak en ga via dezelfde
gleuf terug naar de karabijnhaak om daar het uiteinde doorheen te halen.
-Span de netten. Hiervoor
leg je het koord voor de
derde keer in de gleuf. Zodra het net strak genoeg
staat, wikkel je het koord
om de haak aan de paal
zodat het niet loskomt.
-Plaats de witte paaltjes
onder het net in een rechte
lijn over de baan.
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Ingezonden
Wat zou Katja doen...

Dus ik had een lekke
band. En haast. Ja dat
had ik allebei. En in de
omgekeerde
volgorde.
Eerst had ik haast en toen
een lekke band. Ja eigenlijk had ik nog steeds
haast toen ik een lekke
band had.
Altijd prettig. De eerste
gedachte die bij me opkwam stond niet in ons
misboekje. Gelukkig was
mijn telefoon leeg. Dus ik
kon niemand bellen.
En wat denk je dan in zo’n
geval? Juist. Wat zou Katja doen?
In tegenstelling tot munne
maat spreek ik geen Helmonds. Ik versta het wel.
Maar ja, je hebt zo weinig
aan Helmonds wanneer je
band lek, je telefoon leeg
en je geduld op is.
Ik trek mijn kofferbak open
en kijk in een lege ruimte.
Een nieuwe auto, moet ik
erbij vermelden. Gelukkig
zit er zo’n valluik met daaronder wondermiddelen in
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de kofferbak. En
wat zat daar zoal
in? Allerlei spul
waar ik niet van
weet wat ik ermee moet. Een
of andere stalen
cylinder,
wat
slangwerk, een
doosje met lampen en een krik. De laatste
waarschijnlijk om mijn humeur wat op te krikken. Oh
ja, een verbanddoos die
zat er ook in. In mijn 25 jaar
autorijden heb ik die verbanddoos nog nooit nodig
gehad. Ik vroeg me dan
ook af wat er in zo’n plastic
juichdoos zit. Ik besloot tot
uitpakken.
Pleisters,
schaartje,
driehoekige
(???) doek, watten, rolverband, kippengaas van katoen en een of andere aluminium envelop. Wat zou
Katja hiermee doen? Ik zou
de band met pleisters kunnen plakken. Misschien
zou ik het rolverband kunnen gebruiken op de plaats
van de autoband. Rijden is
tenslotte ook een beetje
hetzelfde als rollen. Ja
toch?
Wellicht kon ik in de aluminium envelop een oplossing vinden. Man weis ja
nie. Ik ben vroeger gezakt
op de kleuterschool omdat
ik niet kon vouwen. Ook
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met het opvouwen van
menig tentzeil, T-sjurts,
bloezen en boterhammen
haal ik steevast een nul.
Maar om zo belachelijk
mooi te vouwen als de
person doet die 100 vierkante meter aluminium folie in een kleine envelop
weet te krijgen?? Waanzin. Deze person heeft
vast de zwarte band in origami. Wat doet u voor uw
beroep? Ik vouw. Nou ik
niet.
Afijn. Het begon toe nook
nog te regenen. Dan maar
gebeld met de hulpdienst.
Nou die was er binnen het
uur. En terwijl ik in de bus
van de monteur dit verhaal
zat te typen wist mister
monteur heel monter een
monster van een stuk ijzer
uit mijn bandje te pulken.
“Aha, daar heb ik m dus
gelaten” was mijn reactie
terwijl de monteur een
roestige, kromme, metalen stuk bandmoller omhoog hield. Hij kon er niet
mee lachen. Ik wel.
Nu nog trouwens.
Arne

Hete Kip
Ingrediënten:
Kipfilet
Rode, groene en gele paprika
uien
Een blikje tomatenpure
ketjab en sambal en olie
Bereiden: Je doet olie in de Wok pan
Daar doe je een flinke scheut ketjab in
Dan de gesneden uien er bij, als de ui wat gebakken is
dan bak je de in kleine stukjes geseden kip er in
als de kip wat aangebakken is doe je er een flinke lepel sambal
in
Daarna de klein gesneden paprika‘s er bij en ff alles goed doorbakken ,
Als laatste de de tomaten puree er door heen doen en ff laten
sudderen.
Je hebt een lekker maaltijd als je er verse boontjes bij kookt en
er aardappelen bij bakt.
Ad vindt dit heel lekker,
dus ik ben benieuwd of iemand anders het ook lekker vindt,

d”
e “koken met Mixe
Voor de volgend
te
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n wat het favo
wil ik graag wete
nne Bouwman..
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n
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Verslagen senioren competitie
Mixed 7, 4de klasse l

Mierlo 9 - Mixed 7
Door Toon Slaets

20 september voor ons het
opaenomaopeennateam
start de nieuwe competitie
207-2018, tevens de geboortedag van onze Ton en
jullie voorzitter.
Het team is uitgebreid met
een aantal heren maar het
zijn allemaal opa, s dus
aan de naam verandert
niets. Nu starten in de basis Annie, Anja, Dora, Hein,
Theo en Toon. Het team
van Mierlo is voor ons onbekend dus wat ons te
wachten staat moeten we
maar afwachten we hebben er in ieder geval zin in.

dag waarop de Miksers
een paar punten voorsprong pakken en dit houden tot het eind 19-21 een
prima partij van beide proficiat. Dora en Theo hebben
wat meer te doen Theo is
nog niet in zijn grote vorm
waardoor hij regelmatig
een schutteltje mist jammer niets aan te doen het
wordt 21-13. In de tweede
set gaat het een stuk beter
nu is er sprake van een
wedstrijd tot het eind kunnen de Miksers goed stand
houden doch de laatste
punten zijn voor Mierlo 2119. Jammer Dora en Theo
maar jullie zijn op de goede
weg.

Daar er meteen twee banen beschikbaar zijn beginnen zowel Annie en
Hein en Dora en Theo aan
de GD, s. Bij Annie en Hein
is het een gelijkwaardige
partij beide teams geven
elkaar geen duimbreed toe
wat blijkt uit de stand, 2523 en 14-21, een derde set
nodig voor de beslissing.
Ook deze gaat gelijk op
spanning alom Hein tovert
weer
regelmatig
zijn
“’draaibackhand””v oor de
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Hein en Toon nemen het
HD voor hun rekening, ze
hebben al regelmatig samen gespeeld dus weten
wat ze aan elkaar hebben,
de partij liep vanaf het begin niet lekker je hebt het
gevoel dit moeten we kunnen winnen maar het lukt
maar niet, zo een partij
was het. Met 21-18 en 2117 gaat de partij naar
Mierlo geen grote verschillen maar net iets te
veel voor de oude mannen, volgende keer beter
jongens.
Anja en Dora gaan op
voor het DD, ze hebben
een paar stevige dames
als tegenstander dus het
wordt aanpoten, de partij
blijft in het begin aardig in
evenwicht maar gaande
de set wordt duidelijk dat
de Mierlo dames te sterk
zijn ondanks goed tegenspel van Anja en Dora
gaat de partij met 21-18
en 21-11 naar Mierlo.
Theo start met het eerste
HE, zoals gezegd is de
vorm er nog niet maar de
wilskracht is wel terdege
aanwezig bij Theo dus je
weet maar nooit. De eerste set is makkelijk voor
de tegenstander 21-12,
doch na een paar kleine
aanwijzigingen gaat de
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tweede set een stuk beter
er moet zelfs verlenging
aan te pas komen met 2422 is de partij voor Mierlo,
het had zomaar andersom
kunnen zijn en dan had ik
het nog moeten zien voor
die Mierlonaar. Jammer
Theo volgende keer weer
nieuwe kansen.
Anja gaat op voor haar DE,
Anja is net terug van een
paar weken Spanje samen
met hullien Ad dus we
gaan er vanuit dat ze uitgerust is. Ze begint meteen
volop te scoren en wint de
set met 19-21. In de tweede set heeft haar tegenstandster meer vat op het
spel gekregen en wint
deze met 21-14. Dus een
derde allesbeslissende set
nodig, Anja heeft te veel
moeten geven in de voorgaande set en kan de
Mierlo dame niet stoppen
met 21-08 gaat de derde
naar Mierlo, jammer Anja
maar met dit spel komen
er nog winstpartijen let

maar op.
Ons team is uitgebreid met
een aan tal heren daar dan
niet steeds dezelfde een
enkelpartij moet spelen
ditmaal neemt Toon het
HE voor zijn rekening. Het
begin is niet geweldig van
Toon hij laat meteen een
vijftal punten liggen door te
slap spel maar hij wil ook
aftasten waar zijn tegenstander problemen mee
heeft het is al snel 21-12.
In de tweede set gaat het
een stuk beter Toon weet
voorsprong te nemen en
het is een echte partij geworden er moet een verlenging aan te pas komen
helaas voor Toon valt het
verkeerd uit maar was er
een derde set nodig geweest dan ????, we zullen
het nooit weten met 22-20
gaat de partij naar Mierlo.
Een goede partij voor zo, n
oude knar zal ik maar zeggen het gaat tenslotte over
mezelf.
Annie als laatste het DE,
het is een rustig partijtje

beide dames scoren en laten punten liggen die niet
nodig zijn, tot het eind is het
een open boek maar dan
slaat de Mierlo dame toe
met 21-18 pakt ze de eerste
set. De tweede set een gelijk verhaal er zit geen winst
in voor Annie ook al doet ze
haar best de tegenstand is
te groot met 21-15 is de
winst voor Mierlo. Toch een
goede partij Annie die winst
komt nog wel.
Ondanks het verlies met
7-1 was de derde helft toch
gezellig, Dora pakt uit met
kaas, Annie met kippendingen, Anja met mandarijnen
maar vandaag niet gewoon
vergeten geeft niks. We
hebben in ieder geval een
fijne speelavond gehad en
dat is voor ons het belangrijkste, alhoewel als we
winnen hebben we toch
iets meer praat meen ik zo.
Allemaal bedankt en tot de
volgende wedstrijd houdoe.

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Mixed 4, 1ste klasse

Seizoensopening
door Mixed 4
Door Bas Fransen

Op 20 september stond de
eerste competitie avond
van het nieuwe seizoen op
de planning. Mixed 4 mocht
meteen aantreden voor
een wedstrijd tegen Smashing Bruang 2 uit Eindhoven. Mixed 4 komt dit jaar
uit in de eerste klasse.
Voor Marije, Evi en Martin
was het (op eventuele invalbeurten na) de eerste
keer dat zij in die klasse uit
kwamen. Ook voor Bas en
mij was de eerste klasse
relatief onbekend terrein.
Waar wij vorig jaar wel al in
die klasse speelden, en er
zelfs kampioen werden,

hebben we weinig wedstrijden kunnen spelen. Bas
was geblesseerd tot aan
de laatste wedstrijd en ik
ben een half jaar afwezig
geweest door studie in het
buitenland. Gelukkig hebben we ook nog Anniek,
die na een jaartje overgangsklasse dit jaar geen
volledige competitie kan
spelen en dus ervoor koos
om ons team te versterken
wanneer het nodig is. De
eerste wedstrijd hebben
we daar meteen gebruik
van gemaakt. Evi was nog
op vakantie in Indonesië
en moest dus helaas haar
Mixed 4 debuut uitstellen.
De rest van het team stond
vol energie klaar om de
eerste wedstrijd van het
seizoen naar een zo goed
mogelijk resultaat te brengen. Hoe goed, dat was
moeilijk in te schatten.
Onze tegenstander was

een ervaren, maar ook zeker een leuk team. De eerste gemengd dubbel werd
gespeeld door Bas van
Lieshout en Anniek, meteen een kraker met een
26-24 in de eerste set en
uiteindelijk een tweede en
derde set die maar net
naar Smashing gingen.
Prima begin, toch een 0-1
achterstand. Die gemengd
dubbel gaf ons wel het vertrouwen om voor de winst
te gaan. Next op de planning waren de heren en
dames dubbel die tegelijkertijd gespeeld werden.
Martin & ik, en ook Marije
& Anniek speelden zeer
sterke dubbels die zonder
enig probleem gewonnen
werden. Na de dubbels
was de gemengd dubbel
van Marije & Martin de volgende indrukwekkende pot
die een punt opleverde,
wederom in maar twee

sets. Een mooie 3-1 voorsprong na de dubbels was
de tussenstand. De singels
bleken een totaal ander
verhaal. Anniek en ik haalden allebei het maximale
uit onze avond door de
volle drie sets te spelen.
Voor Anniek liep dit goed
af, voor mij was de derde
set te veel van het goede.
4-2 met nog twee singels
te gaan. Bas mocht aantreden voor zijn singel tegen
iemand die duidelijk vaker
singelt. Voor Bas was het
lang geleden dat hij een
volledige singel gespeeld
heeft dus het was even inkomen. Helaas duurde dat
iets te lang en ging de wedstrijd naar de tegenstander. Ook Marije was het
niet meer gewend een singel te spelen en had erg
weinig vertrouwen in een

goede uitkomst. Tegen
haar eigen verwachting in
speelde ze een sterke partij tot ze last kreeg van haar
zij. In de tweede set kon ze
de tegenstandster helaas
niet meer in de problemen
brengen. Eindstand was
dus 4-4. Een stand waar
we zeker tevreden over

waren. Iets beter opletten
bij de singeltraining van
Ton , af en toe een singel
spelen op de vrijdagavond
en we zijn niet meer te houden. Volgende wedstrijd is
tegen Mierlo op 4 oktober,
dan als het goed is met
een volledig team en een
overwinning.

Voor aanvang van de wedstrijden werd het nieuwe seizoen officieel geopend door VCL Ferry Tabor

Bekerwedstrijden
Schema bekerwedstrijden seizoen 2017-2018
Wo 25-10-2017
Do 26-10-2017

Do 02-11-2017
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Hoofdklasse

Mixed 1 - Sm. Bruang 1

Baan 11

Overgangsklasse

Mixed 2 - SRH 1

Baan 15

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

4e klasse

Mixed 7 - Mixed 6

Baan 13

4e klasse

Mierlo 10 - Mixed 8

Baan 15
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Prikbord

Senioren competitie
20-09

21-09

Mixed 4 - Sm Bruang 2

4-4

Mixed 7 - Mierlo 9

1-7

Mixed 8 - Sm Bruang 3

2-6

Bakel 1 - Mixed 1

Dat.

09-11

3-5

15-11

Programma Sept. - Nov.

Bn

Phoenix 3 - Mixed 5

10

SRH 1 - Mixed 3

13

SRH 2 - Mixed 6

10

Someren 3 - Mixed 7

11

Someren 4 - Mixed 8

12

Mierlo 4 - Mixed 2

4

Con Brio 6 - Mixed 4

2

Mierlo 6 - Mixed 6

12

Gemert 3 - Mixed 8

11

Dat.

Team

04-10

Fair Play 1 - Mixed 1

1

Phoenix 2 - Mixed 2

4

16-11

Mixed 3 - RBC 1

3

Mierlo 5 - Mixed 4

14

22-11

Mierlo 3 - Mixed 3

13

Mixed 6 - Never Down 1

13

Mixed 4 - Con Brio 5

11

Mixed 7 - Never Down 2

5

Mixed 8 - Mierlo 10

12

Mixed 2 - BC 85 1

11

23-11

Mixed 7 - RBC 3

11

Mixed 5 - Gemert 1

1

29-11

Mixed 2 - BCAB 2

10

Mixed 8 - BC85 3

12

Mixed 3 - Brabantia 2

15

Mixed 1 BCV 73 1

3

Mixed 6 - Dommelen 2

11

Mixed 3 - BCAB 3

15

Mixed 1 - Hanevoet 1

5

Con Brio 4 - Mixed 1

5

Mixed 5 - BCAB 4

4

05-10

11-10

12-10

08-11
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Bn

Team

30-11
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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

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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