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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.
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Agenda
01-12: Pietenavond / ouderkind avond
15-12: Uitwisseling met BC.Alouette (BC.Mixed 
gaat naar BC.Alouette)
29-12: Kwizut
05-01: Nieuwjaarsreceptie
04-02: Mixed Open Jeugdtoernooi 2018
09-02: Carnavals training jeugd.
09-03: Vriendjes avond
02-06: Jeugddag
15-06: Ouder kind avond

Noteer deze data in je agenda. 

Evi Derksen
Tim Slaets

Iris Brouwers
Jochem vd Ven

Tamara Tempelaars
Malu van Diermen

Jules van Herwijnen

Jeugd 34 27 61

Mini’s 4 6 10

Senioren 39 47 86

Nsl 11 7 18
Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 51 61 38 33 183

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

Colofon
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Ledenbestand  28-09-2017
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Totaal

Daniel vd Boogaard
Andre Morphey
Ardan Vergouwen
Ise v Maaren
Koen vd Meulengraaf

Redactie:
 Marlie Fransen (lay out)

Ruud Fransen
Arne vd Wijdeven

Van de redactie...

Hallo allemaal,
 
Wat een mooie clubkampioenschappen hadden we zeg.

En spannend! Tot op de laatste seconde was er nog spanning. Niet in het 

minst vanwege de mooiste prijs van het jaar. Dan bedoel ik natuurlijk de Bar-

ry van Heerwaarden sportiviteitsprijs. Verderop in deze Minimiks lees je een 

mooi stukje van de winnaar.

Ook dit jaar mocht ik een aantal wedstrijden tellen. Als niet-speler kom je zo 

nog dichter op de actie. Samen met mijn vaste telmaatje, Rob Hollanders, 

zagen we menig finale groeien in spanning. Natuurlijk schat je dan samen zo 

een beetje in wie de kanshebbers voor de winst zijn. Toch leuk dat je t dan 

soms nog mooi mis blijkt te hebben.

 
We hebben een hele lange en mooie historie van clubkampioenschappen. 

Grote vrienden Rien en Jan proberen dat middels allerlei verzameld materi-

aal mooi complete vast te leggen. Voor een club welke menig jaarringen telt 

is het inmiddels een hele klus om de historie nog meer complete te voorzien 

van materiaal. Alle hulp in de vorm van materiaal en herinneringen is dan ook 

van harte welkom. Heb je nog foto’s, Mixed materiaal, herinneringen, stukken 

tekst van voorheen? Stuur of geef het dan aub aan Jan of Rien. Zij en wij zijn 

daar zeer blij mee.
 
Vanaf deze minimiks is onze redactie een beetje kleiner. Na 5 jaar redactie 

neemt Angela een beetje gas terug. Door wind, hagel, regen, sneeuw, vorst, 

ijs fietste Angela op en neer naar de drukker om de Minimiksen op te halen. 

Zij stickerede haar vingers zwart met de etiketten. Mijn enorme veelvoud aan 

taalfouten wist Angela zonder problemen te vinden en te verminderen. Tus-

sendoor pende ze menig tekst neer. En, laten we dat vooral niet vergeten, ze 

zorgde dat de minimiksen mooi gesorteerd en op tijd in de zaal aanwezig 

waren. We zullen Angela enorm missen in de redactie. Maar we hebben nog 

hoop dat ze over een tijdje weer wil en kan aansluiten. Angela bedankt!

 
Deze maand hebben we samen met het bestuur een bericht opgesteld welke 

tot doel heeft om te inventariseren hoeveel leden de Minimiks gedrukt of juist 

digitaal willen ontvangen. We hebben ook de mogelijkheid geboden om de 

minimiks helemaal niet meer te ontvangen. We hopen dat die laatste optie 

niet zo veel wordt aangegeven. Heb je een e-mail ontvangen met deze inven-

tarisatievraag? Graag een reactie zodat we weten wat er nog gedrukt en 

verstuurd mag worden.
 
Veel leesplezier,                Arne
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Van jullie voorzitter
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TC bedankt!
De nieuwe clubkampioenen bij de jeugd en de senioren zijn 
bekend. En ook de mooiste prijs van BC Mixed is weer uitge-
reikt. Dat betekent dat de clubkampioenschappen achter de rug 
zijn. Iedereen bedankt voor de deelname en de winnaars gefeli-
citeerd met de behaalde resultaten. In het bijzonder ‘ons pap’ 
met de Barry van Heerwaarden Sportiviteitsprijs. 
Maar zonder onze toernooicommissie zouden we helemaal geen 
clubkampioenschappen hebben gehad. Tijdens de prijsuitreiking 
heb ik het al kort aangehaald, maar ik wil nogmaals benadruk-

ken dat het slagen van dit toernooi  zit in de uitstekende voorbereiding. Keep up the 
good work!!!

ALV
Wat ook een bedankje verdiend is de opkomst bij de Algemene Ledenvergadering. 
Als bestuur zijn wij het hele jaar voor de vereniging bezig en tijdens de ALV vertellen 
wij wat we zoal gedaan hebben en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Zo’n 
ALV wordt bij andere verenigingen door veel mensen gezien als een verplicht num-
mertje. Niet bij BC Mixed. Er is altijd een hoge opkomst tijdens deze vergadering. 
Dat toont de betrokkenheid van de leden en zeker ook hun interesse en waardering 
voor ons, het bestuur. Dat stellen wij zeer op prijs! Dus dank aan alle aanwezigen.

Uitwisseling
Begin juli zijn er 20 spelers van BC Alouette uit Best bij ons geweest om gezellig een 
avond te komen spelen. Ook na de wedstrijden was het nog lang gezellig in de kan-
tine. De return van deze uitwisseling staat gepland op vrijdag 15 december aan-
staande. Onze zaal is dan gesloten in verband met de opbouw van de kerstshow van 
de Rollerclub. Een mooie gelegenheid dus om naar Best af te reizen. Om je op te 
geven heb je een mail ontvangen. We hopen met een mooie groep te kunnen gaan, 
dus meldt je aan!!!

Sportiviteitsprijs
Tot slot nog een kort dankwoordje aan Piet van Heerwaarden. Piet komt al enkele 
jaren tijdens onze clubkampioenschappen kijken, herinneringen ophalen, oude be-
kenden ontmoeten en niet in de laatste plaats de naar zijn zoon vernoemde prijs 
uitreiken. Ik weet dat het voor Piet, maar ook voor zijn vrouw Annie en Yvette (de 
vrouw van Barry) veel betekent dat deze prijs bestaat. Voor BC Mixed betekent het 
ook veel dat Piet ieder jaar de tijd en de moeite neemt om de mooiste prijs van onze 
vereniging te komen uitreiken. Het is mooi dat de gedachten van Barry op deze ma-
nier voorleven binnen onze club. En des te mooier dat we dat kunnen delen met zijn 
dierbaren. Piet, dank daarvoor.
                                                                                                                    Ton Slaets

Bestuursmededelingen

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitge-
gane stukken

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 05-07-2017. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van Leu-
ken; penning  meester, 
Gert Lahaije; secretaris, 
Stan  van der Heijden; be-
stuurslid. Anja Beekmans; 
bestuurslid.

Ingekomen: •Uitnodiging 
bijeenkomst Flagship op 
9/9. Uitgegaan: •Niets
3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 15 juni 
2017
•Bij ledenbestand Ise van 
Maaren wijzigen in van 
mini naar jeugd. •De notu-
len zijn met dank aan Gert 
goedgekeurd.
4.Financiën
• Begroting 2017-2018 be-
sproken.
 5.Ledenbestand
•Gestopt: Daniel vd Boog-
aard en Andre Morpey.
6.Commissies 
•Recr.  -Met Jan de veran-
deringen doorspreken.
•JC:  -Lopende zaken be-
sproken.
•Red:   -Niets.

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 30-08-2017. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van Leu-
ken; penning  meester, 
Gert Lahaije; secretaris, 
Stan  van der Heijden; be-
stuurslid. Anja Beekmans; 
bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.
2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: •Opzegging 
Koen v/d Meulengraaf
•Uitnodiging jeugdtoernooi 
Heesche Badmintonver-
eniging •Opzegging Ardan 
Vergouwen •Opzegging 
Ise van Maaren •Uitnodi-
ging ALV van de HBB op 
11/9
•Aanmelding Jasmijn Kuij-
pers voor seizoen 2017-

•Bac:  -Laatste dingen van 
de laatste speelavond 
doorgenomen.
•TC:  -Niets.
•CC:  -Niets.        
•Sfeer:  -Goed.
•PR:  -Niets.           
•Website: -Niets..
•Archiefcommissie: Niets.
7. Rondvraag
•De rolkast moet worden 
opgeruimd en ruimte ma-
ken in de kasten boven.
•ALV is op 13/10.
•De volgende vergadering 
is op woensdag 30/8.
•De daarop volgende ver-
gadering gepland op 
maandag 2/10.  
8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 22.35 uur.

2018  •Verhuizing Marije 
Daems  •Mail Laarbeek 
Sportief, bijeenkomst op 
maandag 28/8 •Uitnodi-
ging toernooi BC Alouette
Uitgegaan:  •Niets
3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 5 juli 2017 
2017
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Resultaat 2016-2017 be-
sproken.
 5.Ledenbestand
•Gestopt: Ardan Vergou-
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wen, Ise van Maaren en 
Koen v/d Meulengraaf.
•Nieuw: Evi Derksen.
•Aanmelding: Jasmijn Kuij-
pers (voor seizoen 2017-
2018)
6.Commissies 
•Recr.  -Ruud gaat samen 
met Jan en Dora om de 2 
weken de recreanten en 
M7 en M8 trainen.
•JC:  -Ton en Anniek zijn op 
28/8 naar de bijeenkomst 
van Laarbeek Sportief ge-
weest. -De plannen voor 
Laarbeek Sportief op zon-
dag 10/9 doorgesproken.

•Red: -Niets.
•Bac: -De Mixed Grill is erg 
goed verlopen en de datum 
goed bevallen. Volgend 
jaar weer aanhouden.
•TC: -Samenkomst op kor-
te termijn.
•CC:  -Niets.        
•Sfeer:  -Goed.
•PR:  -Niets.           
•Website: -De folder van 
Laarbeek Sportief verwer-
ken in de banner op de 
website, op Instagram en 
Facebook. 
•Archiefcommissie: Niets.

 7. ALV
•De agenda doorgeno-
men.
8. Rondvraag
•Peter en Ton gaan naar 
de ALV van de HBB op 
11/9.
•Een bedankje zetten in 
de Minimiks voor Brou-
wers i.v.m. de prima ver-
zorging van de BBQ.
•Nieuwe shirtjes beoor-
deeld, 2 proefpersonen 
vinden om uit te proberen. 
9. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.10 uur.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: •Wijziging 
telefoonnummer Anne 
Kluytmans. •Uitnodiging 
heiakker toernooi 5/11.
•Wijziging rekeningnum-

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 04-10-2017. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Gert Lahaije; 
secretaris, Stan  van der 
Heijden; bestuurslid. Anja 
Beekmans; bestuurslid.
Afgemeld: Peter van Leu-
ken Penningmeester.

mer Evi van Rixtel •Wijzi-
ging rekeningnummer 
Floor Brans. •Wijziging 
adres en rekeningnummer 
Lisa van Vijfeijken. •Wijzi-
ging e-mail en rekening-
nummer Ron van de Pas.
•Aanvraag Arne van de 
Wijdeven om weer spelend 
lid te worden. •Opzegging 
Calvin en Diana Bots.
• Aanmelding Veerle van 
Riet. •Uitnodiging Oir-
schots KBL toernooi 4/3-
2018.
Uitgegaan: •Niets
3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 30 augus-
tus 2017 
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•To do lijstje gemaakt i.v.m. 
de afwezigheid van Peter.
5.Ledenbestand
•Wijzigingen doorgescho-
ven naar de volgende ver-

gadering.
6.Commissies 
•Recr.  -De grote groep 
recreanten besproken.
•JC:  -Vriendjesavond 
mini’s. Via Laarbeek ac-
tief: clinic op basisscholen 
in de herfstvakantie. -De 
voorbereidingen voor de 
jeugd dag zijn gestart.
•Red:  -Niets. 
•Bac:  -Niets.
•TC: -Inschrijvingen en 
voorbereidingen clubkam-
pioenschappen lopen.
•CC:  -Voor de zekerheid 
de data van de bekerwed-
strijden mailen naar de 
teamleiders.      
•Sfeer:  -Goed.
•PR: -Niets.           
•Website: -De mixed ma-
nager staat online.
•Archiefcommissie: De 
oproep van Rien in het 
jaarverslag besproken.
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7. ALV
•Laatste punten doorge-
nomen.
8. Rondvraag
•Nieuwe shirts besproken.

•Actie Rabobank bespro-
ken. •Mogelijke data ka-
deravond en feestavond 
besproken. •De volgende 
vergadering is op dinsdag 

31/10.
9. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.10 uur.

Van H
arte G

efeliciteerd

Jan de Jong
Suzann Bouwman
Harrie vd Vegt
Novi Wieland
Noah Hollanders
Chiel Meulendijks
Jadzia Spaan

Bas Fransen
Thomas Deckers
Nick Meulensteen
Ronald Hertogs
Claudia Krone
Dorien Maas
Billy de Jong

Op 3 augustus 
is geboren: 

               Max Werner

Broertje van Niek en 
zoon van Mascha en Chris Werner - Hoeks

18-11
20-11
23-11
26-11
27-11
02-12
06-12

07-12
15-12
17-12
18-12
26-12
27-12
29-12

7
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4. Jaarverslag secreta-
ris.
Te lezen in de Minimiks 
van september 2017.
Dit verslag wordt onder 
dankzegging aan de se-
cretaris goedgekeurd.

5.Jaarverslag penning-
meester seizoen        
2016/2017
Te lezen in de Minimiks 
van september 2017.
Bij afwezigheid van Peter 
geeft Ton een korte toe-
lichting.
Er zijn geen vragen.
Het verslag wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedge-
keurd.

6. Verslag kascommis-
sie.
De kascommissie bestond 
uit Michael Iven, Monika 

Slaets en Angela Zijlmans.
Monika leest het verslag 
van de kascommissie 
voor. Het bestuur wordt 
decharge verleend voor 
het gevoerde financiële 
beleid. 

7. Begroting 2017/2018

De begroting is te lezen in 
de Minimiks van septem-
ber 2017.
Ook hier geeft Ton een 
korte toelichting, wederom 
zijn er geen vragen.
De begroting wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedge-
keurd.

8a. Bedanken kaderle-
den

De volgende jubilerende 
kaderleden worden door 

Ton bedankt met een bos 
bloemen:
Ton Slaets, 5 jaar PR
Marlie Fransen, 5 jaar re-
dactie
Angela Zijlmans, 5 jaar re-
dactie
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 
Ruud Fransen wordt ook 
bedankt met een bos bloe-
men omdat hij eigenlijk vo-
rig jaar al 5 jaar in de com-
petitiecommissie zat. Om-
dat hij dat door omstandig-
heden een tijdje underco-
ver heeft gedaan is dat 
vorig jaar vergeten.

8 9

Notulen ALV

Notulen Algemene 
Ledenvergadering 
B.C. Mixed d.d. 13 
Oktober 2017

1. Opening.
Om 22.55 uur opent onze 
voorzitter Ton Slaets de 
vergadering en heet ieder-
een van harte welkom, in 
het bijzonder de erevoor-
zitters en de ereleden.
Afgemeld voor de verga-
dering hebben zich: Paul 
Beekman, Dena van de 
Berk, Monique van Bom-
mel, Suzanne Bouman, 
Esther van Bussel, Angela 
Zijlmans, Inge van Griens-
ven, Sabitri Heesakkers, 
Mascha Hoeks, Yvonne 
Lahaije, Dora Polman, 
Hans Rietveld, Carin Riet-
veld, Toon Slaets, Canto 

Swinkels, Joost Swinkels, 
Ferry Tabor en Wendy 
Verbruggen.

Anniek krijgt het woord en 
legt uit waarom onze pen-
ningmeester Peter afwezig 
is en vertelt hoe het met 
hem gaat.

Ton vervolgt de vergade-
ring met een terugblik op 
het afgelopen seizoen.
Speciaal aandacht is er 
voor de positieve ontwik-
keling van onze jeugdafde-
ling, de succesvol afge-
ronde trainerscursus door 
Marieke, Wendy, Monika 

en Ton, en de vele activi-
teiten voor jeugd en senio-
ren. Er wordt nog even ex-
tra aandacht gevraagd 
voor de aanstaande uit-
wisseling met BC Alouette 
op 15 december.
Het stoppen van de trainer 
en het zoeken naar een 
nieuwe komt aan de orde.
Ton legt het belang van de 
archiefcommissie uit en 
doet namens Jan en Rien 
een oproep aan iedereen 
om digitale informatie die 
her en der bij andere com-
missies ligt te delen met 
de archiefcommissie.
Tot slot komt de goede sa-
menwerking met Hans van 
Gend nog aan de orde.

2.Ingekomen/uitgegane 
stukken/mededelingen
Er is voor deze vergade-
ring niets binnengekomen 
of uitgegaan. Verder ligt 
alle correspondentie ter in-
zage bij het secretariaat.

3. Notulen ALV d.d. 14 
Oktober 2016.
Te lezen in de Minimiks 
van November 2016 en 
aan iedereen verstuurd 
samen met de uitnodiging 
voor de ALV.
Deze worden goedge-
keurd met dank aan de se-
cretaris..

Door Gert Lahaije

Bestuur: Gert Lahaije, Anja Beekmans, Ton Slaets en Stan vd 
Heijden. Niet op de foto Peter van Leuken.
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8b. Jubilarissen
Het afgelopen seizoen 
hadden we 1 jubilaris:
Marieke van Turnhout, 25 
jaar lid.
Ton geeft een samenvat-
ting van de indrukwekken-
de loopbaan van Marieke 
bij onze club als speelster 
en lid van de toernooi- en 
jeugdcommissie. Het ont-
vangen van de Jan Dries-
sens Vrijwilligers Award in 
2015 was dan ook meer 
dan verdiend.
 
9. Verkiezingen kascom-
missie

Aftredend is Angela Zijl-
mans.
Arne van de Wijdeven stelt 
zich beschikbaar als nieuw 
lid van de kascommissie.

10. Verkiezingen
In het bestuur is  aftredend 
en herkiesbaar: Anja 
Beekmans.
Er heeft zich niemand ver-
kiesbaar gesteld en de ver-
gadering gaat akkoord met
de herverkiezing van Anja.

11. Rondvraag
Martijn van Oeffel en Ruud 
Fransen melden zich voor 
de rondvraag.
Voorafgaand aan de vra-
gen de volgende medede-
lingen:
-vanwege een foutief mail-
adres bij de Rabobank zijn 
we dit jaar niet aangemeld 
voor de clubkasactie, in-
middels is dat gecorri-
geerd en volgend jaar 
doen we zeker mee.
-de nieuwe clubshirts zijn 
getest door Marieke en 
Jan de Jong. Wordt spoe-
dig vervolgd.
-er zijn nog 4 kaartjes be-
schikbaar voor de Dutch 
open.

-denk aan het opgeven 
voor de clubkampioen-
schappen.

Martijn vindt dat de digitale 
Minimiks vrij laat wordt ver-
stuurd.
Antwoord: het streven is 
het eerste weekend na 
verschijnen.
Ruud bedankt het bestuur 
voor de inzet en het suc-
cesvolle beleid.

Om 23.45 uur sluit Ton de 
vergadering en biedt ie-
dereen namens Peter een 
consumptie aan.

Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Filiaal: Veghel
Doornhoek 3720
5465 TA Veghel
0413366678

Vragen of bestellen?
www.wildkamp.nl

             

Gamen en breien, 
tussen de wedstrijden 
tijdens de competitie

Hallo jongens en meisjes.

Voor jullie ligt alweer een nieuwe volle Minimiks 

met heel veel leuke verhalen. De clubkampioen-

schappen zijn alweer achter de rug. Het was 

een heeel gezellig toernooi. Ook zijn we met een 

grote groep van de jeugd naar de Dutch Open 

geweest.  Hier heeft Jente een heel mooi ver-

slag van geschreven. Namens de redactie harte-

lijk dank hiervoor. Wij vinden het namelijk heel 

erg leuk als jullie zo nu en dan ook iets schrijven 

voor in het clubblad. Dit kan een competitie ver-

slag zijn, een verslag van een toernooi, een 

verhaal over de trainingen of zomaar een ver-

haal over iets heel anders. Elke bijdrage van 

jullie aan het clubblad is van harte welkom. 

We hebben weer wat nieuwe leden die zich 

voorstellen en Billy heeft de Mixed-pen geschre-

ven.  Op 1 december is er weer een ouder/kind 

avond en we hebben van de Sint te horen gekre-

gen dat hij op deze avond weer wat Pieten zal 

sturen. 
Noteer deze datum maar vast in je agenda. 

Ik wens jullie allemaal heel veel lees en kijkple-

zier. Namens de redactie en de jeugdcommissie 

Marlie Fransen.

I



MINIMIKS November 2017MINIMIKS November  201712 13

 Dutch Open Door Jente Jansen

Mixed jeugd geniet van een hele 
leuke dag!

Op 14 oktober om 8 uur s 
ochtends stonden onge-
veer 15 volwassenen leden 
van Mixed en 20 leden van 
de kinderen te wachten op 
de bus die ons naar de 
Dutch Open, in Almere zou 
brengen. 
Na een gezellige maar lan-
ge busreis van ruim 2 uur 
kwamen we dan eindelijk 
aan. Eenmaal binnen ging 
iedereen er lekker voor zit-
ten en konden we eerst 
meekijken met een paar 
wedstrijden van de jeugd 
uit Nederland zo konden 
we ook de finale van Novi 
Wieland zien, die had ze 
helaas verloren maar het 

was nog steeds een leuke 
wedstrijd om te zien. In de 
middag, rond een uur of 

een. Begonnen de interna-
tionale wedstrijden van de 
senioren. Wij hebben met 
veel plezier kunnen meekij-
ken naar professionals die 
een single, gemengd of 
een dubbel hebben ge-
speeld. Hierbij waren ook 
Nederlandse deelnemers, 
de single was toen helaas 
verloren maar de Gemengd 
dubbel met Selena Piek en 
Jacco Arends hadden ze 
na een spannende wed-
strijd wel gewonnen. Nadat 
we heel de dag lekker kon-
den doen wat we wilden, 
werden alle jeugdleden van 
Mixed om 15:15 bij elkaar 
geroepen om mee te doen 
aan een clinic. Deze werd 
verzorgd door Jelle Maas 
en Ruben Jille. Het begon 
met een lichte warming-up 
waarna we allemaal kleine 

Vertrek bij Sporthal D’n Ekker, wij hebben er zin in!

Marlie verzamelt de Mixed jeugd om gezamenlijk naar de clinic 
te gaan. 

De clinic werd gegeven door 2 
leden van de nationale selectie: 
Ruben Jille 21 jaar, speelt bij 
BC Bischmisheim Saarbrucken. 
14-voudig Nederlands Jeugd Kam-
pioen, Finale Yonex Dutch Open 
Junior 2014, Kwart finale EJK 2015 
dubbel en mix, Achtste finale WJK 
2014 dubbel en mix 
Jelle Maas 26 jaar en spelend in 
de duitse competitie. Winnaar 
Swedish  Open in mannendubbel,  
Halve finale Bitburger Open 
in mannendubbel,  Nederlands 
Kampioen mannendubbel

oefeningen hebben ge-
daan. Voornamelijk racket-
vaardigheid oefeningen.  
Om 16:30 was de clinic af-
gelopen, maar omdat wij 
de laatste van de dag wa-
ren konden wij als sportie-
velingen van Mixed nog 
lekker even door badmin-
tonnen. Er stond op de 

planning dat we rond 
18.30 uur weer in de bus 
zouden zitten op weg naar 
huis maar er werd beslo-
ten toch wat langer te blij-
ven zodat we nog een leu-
ke laatste wedstrijd te kon-
den bekijken. Rond 20:00 
stapte iedereen vermoeid 
de bus weer in en gingen 

we weer op weg naar huis. 
Het was een super leuke 
en gezellige dag en ik denk 
dat ik namens alle jeugdle-
den spreek die mee zijn 
gegaan. Heel erg bedankt, 
we hebben er allemaal 
echt ontzettend van geno-
ten.  

De hele groep luistert aandachtig naar Jelle en Ruben. Wat een leuke training geven die twee.
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Nieuwe jeugdleden

Mijn naam is Malu van Diermen. Op 25 maart 
ben ik jarig dus nog even en dan word ik zeven.Sinds 
kort mag ik met jullie badmintonnen op vrijdagavond. 
Al 3 jaar ga ik met veel plezier naar OBS Het Klokhuis 
en mijn juffen zijn Annemieke en Fieke, eindelijk leer 
ik nu lezen en schrijven.Samen met mijn grote broer 
Djeb van 12, mijn lieve zus Faylin van 10, Lewis de 
hond en 2 poezen woon ik bij mijn mama Serenda in 
Beek en Donk. Mijn papa Marius woont in Tilburg. 
Verder houd ik van tekenen, knutselen en kleuren, 
zwemmen en buitenspelen. Mijn broer en zus gingen 
in de zomer vaak samen buiten badmintonnen maar 
niet met mij omdat ik niet zo goed kan terug slaan…… En daarom ben ik onder bad-
minton gegaan!! En ik vind het zoooo leuk dat ik elke week aan het aftellen ben tot het 
vrijdag is. Ow en ik zit ook nog onder zwemmen en zit nu in badje A en dat vind ik ook 
heel leuk. Eigenlijk vind ik alles wel heel leuk!!     Groetjes van Malu

 
Mijn naam is Jules van Herwijnen en ik ben 4 

jaar. Sinds kort ben ik lid geworden omdat ik van mijn 
broer Vic hoorde dat het zo ontzettend leuk is bij de 

badminton. Alles wat oranje is, daar word ik helemaal 
blij van, zo ben ik bijvoorbeeld ook een enorme fan 
van Dikkie Dik! Ik hoop dus dat we binnenkort alle-

maal oranje shuttles krijgen in plaats van die gele. Wij 
spelen met al onze energie op vrijdagavond, maar op 

zaterdagmorgen vraag ik altijd alweer wanneer het 
weer badminton is!

Mijn naam is Iris 
Brouwers en ik 

ben 5 jaar. Ik zit op ‘t Otterke in groep 2-3 bij juf Petrie. 
Ik heb 1 broer, Daan. Mijn papa heet Jordy en mijn 
mama Mirellla. Ik vind badminton heel leuk en ben met 
mama daarom gaan kijken. Mila en Dex zitten bij mij 
op school dus die kende ik al. Ik vind het heel leuk als 
we de shutle hoog mogen houden. Naast badminton 
zit ik ook op zwemles. Ik ga graag met mijn ouders op 
vakantie naar Texel, Luxemburg en Duitsland. Later 
wil ik graag prinses worden. Ik hou ervan om samen 
met mijn vriendinnen te spelen en champignons vind 
ik vies. Ik hoop dat we bij BC Mixed nog heel veel 
leuke spelletjes gaan doen. 

Ik heet Jochem van de Ven en ik ben 5 jaar. Ik 
zit in groep 2/3 bij juffrouw Chava en juffrouw Toke 
op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel. Mijn 
mama heet Ellen, mijn papa heet Ronald en Pieter is 
mijn broer en die heeft ook bij Mixed gezeten. Later 
wil ik brandweerman worden.
Doordat ik al jaren met Pieter mee ben gegaan naar 
het badminton, wilde ik er ook bij. Verder zijn oma 
Annie en opa Toon ook al jaren bij de club. Ik vind 
badminton heel leuk en de bovenhandse slag vind ik 
het leukst. Graag wil ik meedoen aan wedstrijden 
zodat ik een beker kan winnen. Ook zwem ik 1 keer 
in de week bij de 3 Essen in Beek en Donk en gym ik 
1 keer in de week bij Cialfo in Aarle-Rixtel. Ik ga graag op vakantie naar Londen en 
naar Italië. Een leuk idee voor de club vind ik: Een ijsje na de training!

Op vrijdag avond 27 oktober was het weer vriendjes en 
vriendinnetjes avond. Deze keer alleen voor de mini’s.
Onder leiding van Anniek en Lieke (en met assistentie van 
Anne) werden er allemaal leuke spelletjes uitgezet. Om 
18.15 uur kwamen de eerste mini’s binnen. Wat was het 
spannend. Enkele kinderen wilde eerst even afkijken maar 
al snel konden alle oudens naar de tribune en deden alle 
kinderen mee met de training. Voordat de kinderen het in 
de gaten hadden was het alweer tijd. Na afloop werd er  
nog even gezongen voor de jarige Dex 
Dex werd 6 jaar en gaat de mini groep nu verlaten, hij mag 
naar de jongste jeugd groep. Hopelijk zien we de vriendjes 

en vriendinne-
tjes van onze 
mini’s nog 
eens terug bij 
BC Mixed. 
In de groep 
van de mini’s is 
nog plaats.
Je bent  van 
harte welkom.

Vriendjes en vriendinnetjes avond

Badminiton
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 had ik 
nou het 
gas uitge-
daan?

 vanaf mijn
 kant 
staat 
er 90

kijk uit, 
achter je

als je raad in welke 
hand ik een shuttle 
heb dan hou ik m

nu ziet het
 aapje op mijn shirt

 niks meer

Clubkampioenschappen

Jente en Koss de nieuwe 
clubkampioenen

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november waren 
weer de jaarlijkse clubkampioenschappen. 
Voor de gehele jeugd begonnen de clubkam-
pioenschappen  op vrijdag om 18.30uur tot 
20.30 uur   Er werd in drie klassen gespeeld. 
De pupillen van de trainingsgroep van Ma-
rieke speelden in de C klasse. De rest van de 
jeugd speelden de dubbels in de A klasse en 
de enkels waren opgedeeld in een A en een 
B klasse. 
Op zaterdag werden er in de C klasse tot 
13.00 uur bijna continue westrijden gespeeld. 
Wendy en Marieke zorgde ervoor dat hier al-

les op rolletjes liep en de prijsuitreiking 
voor deze kinderen vond dan ook om 
13.00 uur plaats in de zaal. Alle kinderen 
gingen met een mooie beker naar huis. 
Net voor de prijsuitreiking van de C klas-
se werd er een super mooie demonstra-
tie gegeven door onze Mini’s. Onder lei-
ding van Anniek en Lieke lieten de kinde-
ren aan het publiek zien wat ze op de 
vrijdag tijdens de training allemaal leren. 
Wat was dit spannend maar wat deden 
de kinderen het goed. Na afloop verdien-
de dit natuurlijk ook een medaille. Onder 
luid applaus van de papa’s en de mama’s 
mochten de kinderen deze in ontvangst 
nemen. 
In de A en de B klasse werd er ondertus-
sen op alle onderdelen hard gestreden. 
Vanaf een uur of 4 begonnen voor groep 
de finale rondes. Er werden heel wat 
spannende wedstrijden gespeeld. Koss 
van de Wijdeven en Jente Jansen moch-
ten zich op het einde van de dag Jeugd-
kampioen van BC Mixed noemen. 
Alle prijswinnaars staan op blz. 18. Nog-
maals proficiat allemaal. 
Foto’s van de clubkampioenschappen 
kun je vinden op 
https://www.bcmixed.nl/fotoalbum
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Suzie Coppe
ns

Ik ben Billy de Jong. Ik 
ben 7 jaar. Ik heb een gro-
te broer Youri. Mijn mama 
heet Claudia en mijn papa 
heet Jan. Papa speelt ook 
badminton.
Ik zit in groep 4 van de 
Raagten. Daar zitten ook 
bijna al mijn vriendjes. 
Wessel is mijn vriendje. 
Hij zit ook onder badmin-
ton.
Ik vind badminton leuk, 
karate, gamen en met 
lego spelen. Vooral mine-
craft lego vind ik leuk. La-
ter wil ik graag duiker, kok 
of bioloog worden, net als 
Freek Vonk. Maar ik hoef 

dan niet op televisie te ko-
men.
Wat ik ook heel fijn vind is 
om met mijn papa en mama 
op vakantie gaan. En daar 
krabbetjes en kwallen zoe-
ken. En dan heel veel snoe-
pen want dat vind ik lekker, 
net als mijn papa.
We hebben een parkiet. 
Die heet Dyko. En drie kip-
pen: Zaadje, Gitaartje en 
Kippenboutje. Die namen 
heb ik samen met een 
vriendje verzonnen. Ze zijn 
tam want je kunt ze gewoon 
aaien.
Groetjes van Billy

18 19

EERSTE TWEEDE DERDE VIERDE

HEA Koss vd Wijdeven Tristan Verstappen Noah Hollanders Jasper Wissmann

DEA Jente Jansen Marente Verstap-
pen

Neva van der Vorst Margee Hilgerde-
naar

DDA Marente Verstap-
pen/Irene Slaets

Jente Jansen/Lieke 
de Visscher

Mirne Jansen/Neva 
van der Vorst

Margee Hilgerde-
naar/Xaxie Eekels

HDA Tristan Verstap-
pen/Brady Bots

Vince v Mierlo/
Jasper Wissmann

Lucas v Deursen/
Olaf v Gelder

Andrew Bots/Marik 
Jansen

GDA Koss vd Wijde-
ven/Nev vd Vorst

Brady Bots/Lieke 
de Visscher

Lucas v Deursen/
Margee Hilgerde-
naar

Marente Verstap-
pen/Marik Jansen

HEB Marik Jansen Olaf v Gelder Rune vd Vorst Felix Chiu

DEB Mirne Jansen Lieke de Visscher Irene Slaets Xaxie Eekels

HEC Joris Boelens Tim Boelens Thomas Deckers Billy de Jong

DEC Fenna vd Meulen-
graaf

Marit vd Kerkhof Isabeau Coppens Evi Derksen

HDC Joris Boelens/
Thomas Deckers

Billy de Jong/Tim 
Slaets

Tim Boelens/ Wes-
sel Hupkes

DDC Marit vd Kerkhof/
Fenna vd Meulen-
graaf

Isabeau Coppens/
Evi Derksen

GDC Fenna vd Meulen-
graaf/Wessel 
Hupkes

Marit vd Kerkhof/
Tim Slaets

Isabeau Coppens/
Billy de Jong

Uitslagen clubkampioenschappen Jeugd 2017
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Laarbeek actief

Laarbeek - De herfstva-
kantie was een top week! 
Laarbeek Actief had weer 
een groot aantal activitei-
ten georganiseerd. Net als 
de voorgaande vakanties 
waren de activiteiten in 
deze vakantie wederom 
een groot succes. Ruim 
300 kinderen/volwassenen 
namen in de herfstvakantie 
deel aan de verschillende 
activiteiten die Laarbeek 
Actief had opgezet.

Activiteiten
Laarbeek Actief had voor 
zowel jong als oud en men-
sen met een beperking een 
groot aantal activiteiten op 
touw gezet. Zo werd er on-
der andere kleuter survival, 

paintballen en wipe-out en 
badminton in de gymzaal 
georganiseerd. Er werd ge-
tafeltennist, soccersquash 
en beachvoetbal gedaan. 
Ook was gedacht aan de 
55+ categorie. De beweeg-
tuin in Lieshout was hier 
het decor van. 

Doel
Het doel van deze activitei-
ten is om zoveel mogelijk 
mensen binnen Laarbeek, 
van jong tot oud, plezier te 
laten hebben in bewegen. 
Laarbeek Actief wil deze 
mensen aan het sporten 
krijgen, én behouden. 
Daarnaast kunnen kinde-
ren kennis maken met ver-
schillende sporten in de 
gemeente.

In samenwerking met ver-
schillende bedrijven/ver-
enigingen heeft laarbeek 
actief de Laarbeekse kin-
deren en ouderen een 
sportieve en leerzame va-
kantie bezorgd. Menkan 
wel stellen dat dit gelukt is, 
gezien het ruime aantal 

Ruim 300 deelne-
mers bij activiteiten 
Laarbeek Actief in 
herfstvakantie

aanmeldingen.

De laatste activiteit van de 
herfstvakantie was Bad-
minton. Wendy Verbrugge 
had samen met Jaccy een 
leuke badminton clinic in 
elkaar gezet. Ongeveer 20 
enthousiaste kinderen 
hebben hieraan deelgeno-
men. Na afloop gingen ze 
huiswaarts met de BC 
Mixed folder. Hopenlijk 
zien we in de toekomst nog 
enkele kinderen terug bij 
BC Mixed in de zaal. 

In de week van de kerstva-
kantie, week 1, vinden er 
weer sportactiviteiten 

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

plaats voor zowel jeugd 
als volwassenen. Hou de 
Facebookpagina ‘Laar-
beek Actief’ en www.laar-
beekactief.nl in de gaten, 

voor inschrijving.

Mail voor vragen en in-
schrijvingen naar: jvden-
den@vierbinden.nl.

20 21
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Beste kinderen, ou-
ders of begeleiders. 
Wij als redactie zou-
den het geweldig vin-
den als jullie regelma-
tig een stukje schrij-
ven over jullie compe-
titie wedstrijd.
Stuur het naar 
redactie@bcmixed.nl 
dan zorgen wij ervoor 
dat het hier bij komt te 
staan.

Verslagen jeugdcompetitie

Mixed 5,  D klasse 

Dat is even 
schrikken
Door Odessa Jansen

Vandaag 8 oktober onze 
tweede competitie speel-
dag.
Alle spelers waren van-
daag aanwezig. Omdat het 
een nieuw team is is het 
erg zoeken naar wie met 
wie en wie wil wat spelen. 
Onderling blijkt dat het 
voor de dames en heren 
niet echt uitmaakt.

We hebben nu wel alle mo-
gelijke combinaties ge-
maakt. Sommige werken 
wel wat beter als een an-
der. Voor Janne is het even 
wennen met Marik scheelt 
toch al gauw twee koppen 
plus hij staat niet stil. Dus 
je moet en de shuttle en je 
medespeler in de gaten 
houden  maar Marik zijn 
motto gewonnen of verlo-
ren bij de 30 spreekt toch 
eigenlijk wel aan en je ziet 
dat ze er voor gaan.

Maar de combinatie Marik 
en Mirne daarentegen gaf 
toch echt  wel wat rivaliteit 
op het veld waardoor ze 
meer met mopperen bezig 
waren en uiteindelijk de 

wedstrijd toch verloren.  
Dan kun je merken dat de 
andere toch wel wat rusti-
ger zijn in het spel en beter 
kunnen overleggen. 

Er wordt goed gekeken hoe 
de ander speelt en soms 
staan er wel 6 coaches in 
het veld om te zeggen hoe 
goed het gaat. De teamspi-
rit is dus echt aanwezig.

De tegenstanders waren 
behoorlijk pittig. Maar de 
wedstrijden werden of net 
gewonnen of net verloren 
dat geeft moed voor de 
toekomst.

Op naar de volgende com-
petitie duels.

Miecon toernooi

Op zondag 22 oktober 
werd het eerste jeugdtoer-
nooi van de Helmondse 
badminton bond gespeeld. 
Het Miecon jeugdtoernooi. 
De verenigingen BV Mierlo 
en Con Brio organiseren 
dit al jaren samen. Het 
toernooi werd gespeeld in 
sporthal de Weijer in Mier-
lo. Met 13 kinderen was 
onze vereniging goed ver-
tegenwoordigd. Er werd in 
diverse leeftijdsklassen en 
onderdelen gespeeld en 
onze jeugd deed het voor-
treffelijk. 
In alle leefttijdsklassen kon 
worden ingeschreven in 
drie onderdelen: Het enkel-
spel, de dubbel en het ge-
mengd dubbel. De meeste 
deelnemers van Mixed 
kwamen uit in de leeftijds-
klasse tot en met 11 jaar. 

Jeugd BC Mixed flink in de prijzen.

En alle kinderen kwamen 
in alle onderdelen erg ver. 
Dat betekent dat je op het 
einde van de dag veel 
wedstrijden achter elkaar 
moet spelen. De conditie 
werd dus flink op de proef 
gesteld. In het gemengd 
dubbel gingen zowel de 
eerste als de tweede prijs 
naar een Mixed-koppel. 
Mirne Jansen en Rune van 
der Vorst werden eerste. 
Irene Slaets en Finn vd 
Wijdeven haalden een 
tweede prijs. Ook in het 
damesdubbel was er een 
ééntwee voor Mixed. Irene 
Slaets en Lieke de Vis-
scher werden hier eerste 
voor Mirne Jansen en 
Neva van der Vorst. In het 
damesenkel won Mirne 
Jansen de eerste prijs. 
Rune van der Vorst werd 

tweede in het herenenkel. 
Hij speelde een fantasti-
sche wedstrijd maar ver-
loor helaas met 30-29.

Neva van der Vorst speel-
de haar damesenkel in een 
hogere leeftijdsklasse. Ze 
is zelf 11 jaar oud, maar 
speelde in de klasse tot en 
met 13 jaar. Dat ging ont-
zettend goed. Ze haade de 
finale en werd uiteindelijk 
tweede. In de klasse tot en 
met 15 jaar was er een 
mooie tweede plaats in het 
damesdubbel voor Maren-
te Verstappen en Jente 
Jansen.

De hoogste klasse is die tot 
en met 17 jaar. Tristan Ver-
stappen en Mathijs Jans-
sen speelden samen in het 
herendubbel. Ze spelen 
nog niet zo lang samen, 
maar wisten desondanks 
de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Voor Tristan was 
het toernooi helemaal ge-
slaagd toen hij ook de fi-
nale van de herenenkel 
won. In de voorronde ver-
loor hij nog van zijn tegen-
stander in de finale. Maar 
in de spannende finale was 
hij de sterkste.

Door Ton Slaets
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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 inspec-
tie 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

25

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, warm-

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

Dat. Tijd BN
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

10-12 9.30 Mixed 2 -- Mierlo 3 1
9.30 Mixed 3 - Bakel 2 2
9.30 BCAB 2 - Mixed 5 12
11.15 MIxed 5 - Bakel 3 13

17-12 9.30 Mixed 1 - Mierlo 1 1
9.30 Mixed 6 - Mierlo 9 13

Programma Jeugd competitie 

Dat. Tijd Team Bn
11.15 Mixed 6 - Hanevoet 1 13

14-01 9.30 Mixed 3 - Mixed 2 3
9.30 MIerlo 2 - Mixed 1 5
9.30 Mixed 4 - Phoenix 1 13
11.15 Con Brio 1 - Mixed 4 13
9.30 BCV 5 - MIxed 7 14
11.15 Hanevoet 2 - Mixed 7 15

21-1 9.30 BCV 2 - Mixed 2 1
9.30 BCAB - Mixed 3 3
9.30 Mierlo 6 - Mixed 5 5
11.15 Mixed 5 - Mierlo 7 14

Uitslagen Jeugd competitie 

Dat. Team
24-09 Mixed 2 - Mixed 3 5-3

Mixed 5 - Someren 1 4-4

Mixed 5 - BCAB 2 4-4

Hanevoet 1 - Mixed 6 8-0

Bakel 5 - Mixed 6 5-3

Mixed 7 - Hanevoet 3 2-6

Mixed 7 - Phoenix 3 1-7
1-10 Mixed 1 - BCV 73 1 5-3

Mixed 2 - BCV 73 2 6-2

Mixed 4 - Mierlo 4 4-4

Phoenix 1 - Mixed 4 3-5

Bakel 4 - Mixed 6 4-4

Brabantia 2 - Mixed 6 4-4

8-10 Mixed 3 - BCAB 1 6-2

Bakel 3 - Mixed 5 7-1

Mixed 5 - Mierlo 6 2-6

Mixed 7 - Hanevoet 2 0-8

Mixed 7 - Phoenix 3 0-8
29-10 Mixed 1 - Brabantia 1 1-7

BCAB 1 - Mixed 2 3-5

Mierlo 3 - Mixed 3 6-2

Mixed 4 - Con Brio 1 8-0

Mixed 4 - BCV 73 3 8-0
12-11 Bakel 2 - Mixed 2

BCV 73 2 - Mixed 3

Mierlo 7 - Mixed 5

BCAB 2 - Mixed 5
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

Training senioren.

Training competitie teams  M1 t/m M6
Maand 20.40-21.30 uur  21.30-22.20 uur 20.50-21.30

November M3//M5/M6/M7 M1/M2/M4
December M1/M2/M4 M3/M5/M6/M7
* Op de laatste vrijdag van de maand is het voor iedereen vrij 
spelen. 

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

Uitnodiging

Uitwisseling met Beste seniorenleden van BC Mixed,

Vrijdag 15 december is er een uitwisseling met BC 
Alouette uit Best.
Een tijdje geleden is BC Alouette met een groot gezel-
schap bij ons op bezoek gekomen en nu zijn we bij hen 
uitgenodigd.
We hopen dat BC Mixed ook met een grote groep spe-
lers aanwezig is om een gezellige avond te badminton-
nen.

Graag zouden we van iedereen willen weten of je wel 
of niet komt en of je eventueel zou kunnen rijden. 
Vertrek vanaf De sporthal om 19.30 uur.

Het zou fijn zijn als je dit vóór, of uiterlijk op vrijdag 24 
november laat weten. (reageer op de mail of er hangt 
een lijst in de zaal)
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sen. Perfect zicht op beide 
banen.

Clinic
In een tweede zaal in het 
grote topsportcentrum  was 
in de middag een clinic ge-
regeld voor de 19 meege-
reisde jeugdleden van BC 
Mixed. Een uur lang kregen 
ze les van twee Nederland-
se topspelers: Jelle Maas 
en Ruben Jille. Zij waren 

een dag eerder uitgescha-
keld in de kwartfinales van 
het hoofdtoernooi van de 
Dutch Open. De conditie 
en de snelheid van de kin-
deren werden flink op de 
proef gesteld. Maar ieder-
een vond het een geweldi-
ge belevenis. Bij de afslui-
ting ontvingen alle kinde-
ren nog een certificaat en 
werd er natuurlijk nog een 
leuke groepsfoto gemaakt.

Dutch Open    

Clinic van topspelers Jelle Maas en Ruben Jille
BC Mixed bezoekt Dutch Open 

Door Ton Slaets

Op zaterdag 14 oktober jl. hebben 40 leden van Bad-
mintonclub Mixed met de bus een uitstapje gemaakt 
naar de Yonex Dutch Open Badminton in het top-
sportcentrum van Almere. Het was de dag van de 
halve finales. Maar in de ochtend werden de finales 
van de Junior Masters Cup gespeeld. Daarin speelde 
onder andere Novi Wieland. De 19 meegereisde 
jeugdspelers hebben ’s middags nog een clinic ge-
volgd van twee Nederlandse topspelers. 

Badminton van het hoog-
ste niveau, spectaculaire 
rally’s, prachtige wedstrij-
den en dat alles van heel 
dicht bij. Dat zijn de ingre-
diënten van een bezoek 
aan de Dutch Open Bad-
minton. De voorpret begon 
al in de busrit naar Almere. 
Een ‘harmonicabus’ van 
BRAVO pikte ons op langs 
de Lieshoutseweg. De 
plekken in de bus werden 
ingenomen op basis van 
de natuurlijke verdeling. 

Ofwel: de jeugd achterin. 
Gezelligheid troef in de 
bus. Er werd getoept, ge-
buurt en ‘vrachtwagentje-
claxoneer-jij-naar ons’ ge-
speeld. Het was zo gezellig 
dat we er al waren voor we 
er erg in hadden. Bij aan-
komst snel naar binnen 
want in de ochtend speelde 
Novi Wieland de damesen-
kel finale van de Junior 
Masters Cup in de leeftijds-
klasse onder 15 jaar. Op de 
hoofdbaan, waar later die 
dag ook de toppers zouden 
spelen, kwam ze net tekort 
om de winst binnen te ha-
len. Novi behaalde uitein-
delijk een fantastische 
tweede plaats. 

Na de Junior Masters Cup 
begonnen vroeg in de mid-
dag de wedstrijden van het 
hoofdtoernooi. Met een 
luide muziek, flitsende 
lichten en een aankondi-
ging van formaat werden 
de diverse halve finalisten 
de zaal in geroepen en 
voorgesteld aan het pu-
bliek. Omdat we er natuur-
lijk al in de ochtend waren, 
hadden we goede plaat-Novi Wieland ontvangt de 

tweede prijs van de dames 
single U15, uit handen van 

Clemens Wortel. 
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ter won het Nederlandse 
koppel en bereikte de fina-
le. We weten nu dat ze die 
helaas een dag later verlo-
ren. Maar deze wedstrijd 
was een mooie afsluiter 

van een prachtige dag top-
badminton. 
Iedereen bedankt voor het 
meegaan en voor de ge-
zelligheid. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Selena Piek en Jacco 
Arends
We zouden eigenlijk om 
half 7 weer opgepikt wor-
den door onze buschauf-
feurs, maar de wedstrijd-
planning gaf aan dat de 
laatste wedstrijd van de 
dag de halve finale van het 
Gemengd Dubbel was. 
Daarin speelden de twee 
Nederlandse toppers Sele-
na Piek en Jacco Arends. 
Zij waren onder andere 
voor Nederland op de 
Olympische Spelen in Rio. 
Dat wilden we dus wel zien. 
In overleg met de chauf-
feurs en alle leden beslo-
ten we om deze wedstrijd 
nog af te kijken. En daar 
hadden we geen spijt van. 
In een zinderende drieset-

Clubkampioenschappen    

Het was te zien bij de club-
kampioenschappen.En 
meteen kreeg ik alweer 
herinneringen aan vroeger.
Ouders met allerlei etens-
waar voor de kinderen. En 
verdacht weinig senioren 
met etenswaar voor hen 
zelf. Wel weer ouders met 
eigen eten bij.
Een greep uit de picknick 
mand? Ok. Bananen, ap-
pels en druiven. Een ver-
dwaalde peer. Bakjes sala-
de. Broodjes kaas, brood-
jes boterhamworst. En 
zelfs een zeer gezond le-
vend ouderpaar met brood-
jes gerookte magere kip 
met daarbij niet magere 
saus. Echt waar. Ik lieg het 

De jeugd doet het 
verrassend goed. 

niet en ruik het nog.
Trouwens: clubkampioen-
schappen dat is voorwaar 
geen eenvoudig woord. Ik 
kort het af. Vanaf hier wor-
den clubkampioenschap-
pen voortaan CKS. Oef dat 
scheelt.
De CKS dus, en vroeger, 
en eten. Mooie combi. Ik 
moest vroeger zelf mijn 
brood, appel en allerlei an-
der eetbaar gerief bij el-
kaar scharrelen voor een 
CKS. Tsja en wat neem je 
dan zoal mee? Heulemol 
niks! Immers, wie verspilt 
er nu 2 minuten aan het in 
elkaar vouwen van brood/
boter/kaas/eieren/spelre-
gels/dobbelsteen/doosje? 
Niemand toch? Maar dat in 
elkaar winkelen van al die 
eetzooi dat is nog niet het 
ergste. Bovenin de irritop-
tien vind je een heel ander 

fenomeen.
Intermezzo: irritoptien? 
Wat is dat nou weer? Wel 
de irritoptien is samenge-
steld door bepaalde men-
sen meermaals, en tot de 
irritatiegrenzen bereikt 
zijn, te vragen wat zij het 
meest irritant vinden. Zelf 
ben ik ook eens slachtoffer 
geweest van zo’n onder-
zoek. Nou ja volgens mij 
was het niet echt een on-
derzoek. En trouwens het 
ging ook niet over meer-
dere mensen. Eigenlijk 
heb ik dit allemaal verzon-
nen. Maar wat wel echt is, 
is de irritoptien. Van mezelf 
dan. Einde intermezzo 
want ik dwaal af. Bovenin-
de irritoptien: het boter-
hamzakje. Wat een mis-
punt van een ding is dat 
zeg. Stijf opgerold tegen 
gelijken. Zo statisch als de 
pest. Heb je er 1 bij een 
hoekje dan wikkelt die zich 
als een aaikat om je hand 
en pols. Scheer je weg 
stom zakje. Ken je het ge-
voel dat je heel nodig een 
pleister nodig hebt? Bij-
voorbeeld omdat je jezelf 
hebt gesneden aan een 
schaar die je wilde gebrui-
ken om een los draadje bij 
je pols weg te knippen? En 
dat je dan samen met het 
draadje ook een stukje van 
je eigen vel mee los knip-

Door Arne vd Wijdeven
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spreken (mooi stukje tekst 
Katja).
De eerste 2 uur van de CKS 
waren voor de jeugd. Er 
werd flink gesingeld, ge-
mixed en gedubbeld. Op de 
banen bij de allerkleinsten 
spetterde het plezier ervan 
af. Super begeleid door 
Wendy en Marieke. Een 
hele grote pluim voor beide 
dames. En naturlijk ook 
voor deze MiniMiksertjes. 
Wat hebben die meisjes en 
jongens toch geweldig ge-
badmintond.

Op zaterdag vond er een 
schitterende demonstra-
tie plaats met aansluitend 
welverdiende prijzen. Wat 
een plezier voor onze 
jeugd. Mijn complimenten 
aan de jeugdcommissie!
Na half negen mochten 
de senioren de wei in. 
Ook daar werd flink ge-
speeld. Menig verrassing 
in de singles.
‘s Morgens om kwart voor 
negen was de rook nog 
maar nauwelijks opge-
trokken toen de eerste 

wedstrijden alweer vak-
kundig warden aangekon-
digd door Marije. Niets zo 
fijn als wakker worden met 
een electronisch versterk-
te stem. De toernooicom-
missie had het supergoed 
voor elkaar. Er was zelfs 
tijd om een en ander in te 
laden op www.toernooi.nl. 
Aan alles was gedacht.
Eigenlijk was er geen tijd 
om even je boterhamzakje 
open te maken en een bo-
terham eruit te peuteren. 
Iedere wedstrijd was leuk, 
prettig, interessant of bij-
zonder om te zien. Geluk-
kig geen onvertogen 
woord, geen al te zware 
blessures en geen lichtuit-
val.
Met telmaat Rob Hollan-
ders begonnen we aan de 
finales. Spektakel! Voor-
waar een aantal zeer 
mooie partijen werd ver-
toont. Het werd allengs 
drukker op de tribunes en 
de strijd werd heftiger. 
De jeugd deed het verras-

te? Ik ook niet. Maar ik heb 
dus wel ooit een pleister 
nodig. En probeer dan 
maar eens dat witte velletje 
aan de onderkant van een 
pleister eraf te krijgen. 
GRUWEL.  Even terugle-
zen wat ik nou ook alweer 
wilde zeggen….. oh ja. Ken 
je dat gevoel etc. Nou zo’n 
gevoel krijg ik steevast 
wanneer een boterham-
zakje open moet. Sta je in 
zo’n kouwe keuken met je 
sokvoeten in een net ge-
morst plasje afwaswater 
uit een Disneykopje. En 
dan begint de ellende. 
Waar zit de bovenkant van 
dat zakje? En hoe krijg ik 
het los? Eerst friemel je het 
zekske tussen duim en 
wijsvinger. Geen opening 
die zich laat forceren. Erop 
blazen? Haha amateur. 
Ten lange leste maar met 
een natte vinger nog een 
pogen. Met enig geluk laat 
het onding zich openen. 
Om daarna meteen weer 
zichzelf statisch om je 

heen te kronkelen als een 
poezelige poes (Suske en 
Wiske deel 155). Afijn, heb 
je m in bedwang en mooi 
open, dan blijkt je ge-
smeerde broodtoren er he-
lemaal niet in te passen. 
Aargh wat een rotdingen. 
Wacht, ik hoor dat ik af-
dwaal.

De clubkampioenschap-
pen ofwel CKS.
Vrijdagavond om half ze-
ven gestart en zaterdag 
avond om half zeven ge-

reed. 24 uur badminton 
dus. En 24 dagen spierpijn 
voor sommigen van ons. 
Katja en Pedro bekeken 
dat slimmer. Zij brachten 
zitkussentjes mee. “Dan 
krie ik gin houtere bille 
matje”. Google translate 
gaf aan dat Katja gelijk 
had. Zelf spreek en versta 
ik geen Helmonds. Dat is 
erg jammer en soms juist 
het omgekeerde. Lees 
vooral verderop waarom 
het toch goed is om de taal 
van onze buurgemeente te 
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Sportiviteitsprijs    

Door Toon Slaets

Tijdens de clubkampioenschappen is er 
ook dit jaar weer gestreden om de Barry 
v Heerwaarden sportiviteitsprijs.  De 
Commissie bestaande uit de laatste 5 
winnaars van de prijs bepalen tijdens de 
clubkampioenschappen wie van de se-
nioren de nieuwe winnaar wordt.  Het 
toernooi verliep zoals elk jaar weer heel 
erg sportief, dat maakt het erg moeilijk 
om iemand uit te kiezen. Toch is men er 
weer in geslaagd om een correcte  win-
naar aan te wijzen. Piet van Heerwaar-
den, de vader van Barry kwam de prijs 
uitreiken. Toon Slaets was deze keer de 
gelukkige

De Barry van Heerwaarden 
sportiviteitsprijs 2017 gaat 
naar Toon SLaets 

Clubkampioen-
schappen BC 
Mixed en uitrei-
king ‘’Barry van 
Heerwaarden
sportiviteitsprijs”.

Op Vrijdag 3 en Zaterdag 4 
november vonden weer de 
jaarlijkse clubkampioen-
schappen plaats bij BC 
Mixed. De mini’s, pupillen, 
junioren en senioren gin-
gen gezamenlijk de strijd 
aan om het clubkampioen-
schap in de wacht te sle-
pen. Daar alle wedstrijden 

tot 21 punten gingen (zon-
der verlenging) en met 11 
draaien was het zaak om 
meteen goed van start te 
gaan wat een veelvoud 
aan prachtige wedstrijden 
opleverde. 
Na de wedstrijden werden 
de kampioenen in alle 
klasse gehuldigd met de 
uitreiking van de daarbij
behorende trofee.Ikzelf 
mocht de eerste prijs in 
ontvangst nemen voor
wat betreft het gemengd 
dubbel samen met Bas 
Gerrits een eigenaardige
gemengd dubbel combina-
tie zul je denken maar bij 
gebrek aan heren was er

geen andere mogelijkheid.
Zoals iedereen weet wordt 
ook jaarlijks de “Barry van 
Heerwaarden sportiviteits-
prijs” uitgereikt. Piet de va-
der van Barry neemt al een 
aantal jaren deze uitreiking 
voor zijn rekening, een 
commissie bestaande uit 
een vijftal mensen die de 
prijs reeds hebben gewon-
nen kiezen gezamenlijk 
een nieuw lid die volgens 
hun criteria in aanmerking 
komt. Piet weet jaarlijks 
hier een mooi verhaal om-
heen te bouwen en zo heel 
langzaam een klein beetje 
door te laten schemeren 
wie het eventueel zou kun-

send goed bij dit toernooi. 
Zij wisten zelfs 100% van 
de prijzen op te halen bij de 
minis en de jongeren. 
Robin Slaets maakte het 
feest voor de jeugd com-
pleet door ook kampioen te 
worden bij de A senioren. 
Jan de Jong 
(jong=jeugd=leuke bijkom-
stigheid) won de titel bij de 
mannen senioren. Jente en 
Koss deden dit bij de jeugd.
De dag werd natuurlijk af-
gesloten met mooie prijzen 
en prachtige woorden.
Piet van Heerwaarden 

sloot de CKS op geheel ei-
gen , en bijzonder ontroe-
rende wijze af. Ieder woord 
van Piet was raak en door-
dacht. Niet alleen wist hij 
de zaal binnen een secon-
de stil en ademloos te krij-
gen, ook zorgde hij voor 
een waar langdruig ap-
plaus na het bekendmaken 
van aan wie de sportivi-
teitsprijs wordt gegund 
voor het hele komende 
jaar. Toon Slaets van harte 
gefeliciteerd!
 

EERSTE TWEEDE

HEA Jan de Jong Paul Boelens

DEA Robin Slaets Anke van Dijk

DDA Monika Slaets/Robin Slaets Anniek van Leuken/Evi van Rixtel

HDA Martijn Coppens/Ton Slaets Jan de Jong/Martin Kuijpers

GDA Paul Boelens/Marloes de Greef Teun van der Vorst/Steffie Boelens

HEB Bas Gerrits Ruud Meulendijks

DEB Suzanne Bouman Anja Beekmans

GDB Bas Gerrits/Toon Slaets Suzan Leibbrandt/Suzanne Bouman

Uitslagen clubkampioenschappen Senioren 2017
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nen zijn. Op een gegeven 
moment liet Piet de term 
“opaenomaopeennateam” 
vallen en dan ga je als lid 
van dit team al meteen na-
denken het zal toch zeker 
niet. Maar het was wel zo, 
de keus was dit jaar geval-
len op mij Toon Slaets, je 
wordt verzocht om 
naar voor te komen 
om de prijs in ont-
vangst te nemen tot 
zover gaat het nog 
wel maar dan wordt 
van je verwacht dat 
je ook nog iets zin-
nigs gaat zeggen 
en ik kan je verze-
keren dit is een pro-
bleem (althans voor 
mij ). Nadat Piet de 
prijs aan mij heeft 
overhandigd en mij 
proficiat heeft ge-
wenst met de ver-

kiezing gaan er een aantal 
beelden door je gedachten 
die je niet meteen de juiste 
plaats kunt geven. Tegen-
over je staat een vader die 
een zoon heeft verloren in 
de bloei van zijn leven ter-
wijl van jezelf twee zonen 
in de zaal aanwezig zijn in 

de bloei van hun leven. Ik 
wist niet veel uit te brengen 
en het liefste had ik hele-
maal niets gezegd en al-
leen een stilte gehouden 
van 60 seconden maar wat 
te doen op zo,n moment. 
Nu een dag later wil ik het 
aan alle lezers van dit stuk-
je vragen laten we 60 se-
conden de tijd nemen om 
Barry te herdenken zoals 
hij was (Barry zou meteen 
zeggen oké maar denk dan 
ook aan anderen als je toch 
aan het herdenken bent ) 
de 60 seconden gaan nu 
in.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20,  ....57, 58, 59, 
60. Ik wil iedereen mede 
namens mijn vrouw Annie 
van harte bedanken voor 
dit mooi cadeau en ik kan 
je verzekeren dat het een 
prominenteplaats in zal ne-
men in ons huis dankjewel.
Toon Slaets.

Jubileum

Yvonne Lahaije

Yvonne Lahaije 40 jaar lid 
van BC Mixed
Tijdens de prijsuitreiking 
van de clubkampioen-
schappen, op zaterdag 4 
november, werd door onze 
voorzitter Ton aandacht 
gegeven aan een heel bij-
zondere gebeurtenis. Op 4 
november 1977 is, dus die 
dag exact 40 jaar geleden, 
is Yvonne Lahaije lid ge-
worden van BC Mixed.
Hiervoor werd ze terecht in 
het zonnetje gezet en 
kreeg ze, onder een groot 
applaus van de vele aan-
wezigen in de kantine, een 

mooi boeket bloemen 
overhandigd. 
Yvonne is alweer 
het vierde lid van 
onze club met 40 ja-
ren lidmaatschap. 
Alleen Jan Dries-
sens (febr. 1968), 
Dora Polman (nov. 
1973) en Christ van 
den Hoogenhoff 
(sep. 1977) gingen 
haar voor. 
In die 40 jaar zijn 
ook haar man Gert 
en alle kinderen, 
Loes, Tim, Ilse en 
Karlijn lid geworden 

van onze club. In het inter-
view naar aanleiding van 
het 25-jarig jubileum is te 
lezen dat Yvonne via een 
vriendin in aanraking is 
gekomen met onze mooie 
sport. Zij speelde al bij BC 
Mixed en vandaar dat er is 
destijds is gekozen voor 
BC Mixed. In de afgelopen 
40 jaar is Yvonne zeer ac-
tief geweest als vrijwilliger 
van de club. Ze is lid ge-
weest van de spelersraad 
(nu competitiecommissie) 
en is vele jaren zeer actief 
geweest als teamleider bij 
de jeugd, als jeugdtrain-
ster en als bestuur van de 
jeugdcommissie. Voor al 
deze jaren is ze in 2004 
terecht uitgeroepen als 
vrijwilliger van het jaar bij 
BC Mixed.
Natuurlijk heeft Yvonne 

Feestavond 2005

Piet van Heerwaarden tijdens de uitreiking. 
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ook vele jaren competitie 
gespeeld bij de club, van 
Mixed 2 t/m Mixed 7. Het 
eerste team waar ze in 
speelde in het seizoen 
1978-1979 bestond uit: 
Hanne Donkers, Ellen 
Toussaint (v. Leuken), 
Yvonne, Frans v.d. Burght, 
Christ Hoogenhoff en Ger-
rit Swarts. Dit team was 
Mixed 2 en kwam uit in de 
C-klasse van de HBB 
competitie. Op dit moment 
spelend in Mixed 6 in de 
2e klasse. Helaas is ze 
door een slepende bles-
sure niet in staat om mee 
te spelen, maar ze werkt 
hard aan haar herstel.
Vanzelfsprekend zijn er 
ook kampioenschappen 
geweest tijdens al die ja-

Begeleidster van het jeugdteam van docter Loes en zoon Tim.  
Kampioen 2005. 

ren. In seizoen 1981-1982 
m in de 3e klasse, samen 
met onder meer Jan Cop-
pens en Wim v.d. Wilden-
berg. In 2001-2002 kampi-
oen in de 
2e klasse, 
onder meer 
met Willy 
Maas, Hen-
ny Spaan 
en Sabitry 
Heesak-
kers. In 
2007-2008 
in de 2e 
klassen 
met onder 
meer Theo 
de Jong, 
Martijn van 
Oeffel en 
Marian v.d. 

Wildenberg, In het seizoen 
2009-2010 in de 2e klasse 
met onder meer Mark v.d. 
Aa, Marieke v. Berlo, Wen-
dy Verbrugge en Jan de 

Team 2005.  Met Sabitri Heesakkers, Ellen 
Minten, Martijn van Oeffel, Richard Ton en 

Henny Spaan.

Jeugddag 2007

Nieuwe leden    

Wat ooit begon met een housewarming voor Den-
nis op Stratum en studieontwijkend gedrag van 
Romy op Stratum is ondertussen uitgegroeid tot 
een huwelijk, een prachtige dochter en een, waar-
schijnlijk, net zo’n prachtige zoon in de maak. Na 
een aantal jaar samen in Haarlem gewoond te 
hebben, hebben wij vorig jaar de keuze gemaakt 
te verhuizen naar Beek en Donk. Dennis is voor 
zijn werk vaak 3 of 4 dagen en nachten van huis 
en voor Romy is het dan fijn om haar familie ach-
ter de hand te hebben. Romy heeft jarenlang ge-

badmintond, met als hoogtepunt het kampioenschap in de A klasse, zonder ook maar 
1 puntverlies te hebben geleden! Dennis heeft zijn hele leven gehockeyd en tenniste 
zo nu en dan en ook voetbal is een aantal keer voorbij gekomen. Hij voetbalt ondertus-
sen bij Sparta en om ook samen een avondje te sporten heeft hij sinds dit jaar het 
oude badmintonracket van Romy in gebruik genomen. En zo staan we dus, als Dennis 
in Nederland is, samen op vrijdagavond op de baan. 

Romy en Dennis Brummelkamp

Jong. In 2010 in de 2e klasse met onder meer 
Karlijn Lahaije en Tim Lahaije. En of het nog 
niet genoeg kampioenschappen waren. In 
2015-2016 in de 3e klasse met Teun v.d. 
Vorst, Maarten Maas, Maikel Iven en Angela 
van Gelder.
Hopelijk blijft Yvonne nog vele jaren lid bij 
onze club. Voor nu, namens de redactie, van 
harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum!

Kaderavond 2006
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agragrisch bestaan heeft 
opgebouwd met haar man. 
Samen kregen ze 4 kinde-
ren en heeft ze 9 kleinkin-
deren, die allemaal een 
gedegen Australische op-
voeding hebben genoten, 
ze vertelde dat ze in het 
begin alleen maar Neder-
lands sprak met de kinde-
ren maar dat ze toen de 
kinderen eenmaal naar 
school gingen al vlug En-
gels spraken, haar oudste 
dochter verstond het nog 
wel maar sprak het niet 
meer, haar andere kinde-
ren waren “verengelst”. 
Spijt…., ja dat had ze, dat 
ze het Nederlands praten 
niet volgehouden had want 
toen haar man in 1976 
overleed was er niet echt 
iemand meer waar ze “Hel-
lemonds” tegen kon pra-
ten. Met haar broers en 
zussen schreef ze voorna-
melijk brieven, dat dan 
weer wel, maar onvervalst 
een potje Helmonds pra-
ten, dat zat er al jaren niet 
meer in.

In 2016 kreeg mw te horen 
dat ze ziek was, kanker…..
bah zei ze, “doar zaat ik 
nou net nie op te waach-
ten”. Altijd hard gewerkt, 
en nu eindelijk genietend 
van haar kinderen en klein-
kinderen. Haar zoon vroeg 
wat haar liefste wens nog 
was, nou dat wist ze wel, 
ze wilde Helmonds praten. 
Met broers en zussen, 
maar niet in Australie, ze 

wilde afscheid nemen van 
haar familie in Helmond, 
en van Helmond zelf. Ze 
was de afgelopen 10 jaar 1 
keer terug geweest in Hel-
mond, dat waren 3 heerlij-
ke weken, en nu wilde ze 
terug, nu het nog kon. Nie-
mand hoefde mee, nee, 
dat vond ze helemaal niet 
nodig.
Zo gezegd zo gedaan, op 
12 November kwam ze, na 
een lange vlucht, aan in 
Helmond. De familie had 
haar warm ontvangen en 
ze genoot van elke minuut. 
Was bij neven, nichten, 
broers, zussen en zelfs 
een 25 jarig bruiloftsfeest 
geweest en zo vertelde ze. 
“Die Hellemonders kenne 
wel un fisje bouwen”

Op 2-12, vlak voor Sinter-
klaas was ze niet lekker, 
naar de huisarts maar. Die 
vond het raadzaam om mw 
even te laten nakijken in 
het ziekenhuis, en zo 
kwam ze hier terecht. De 
enigste plek in Helmond 
waar ze niet wilde zijn. Op 
een kamertje op de 4e eta-
ge, het lag zeer zeker niet 
aan ons hoor, “neeje nee-
je”, wij waren engeltjes, 
“mar ha die verrekte ziekte 
nou nie ff kenne wegblie-
ve….”
Ik vertel haar dat ik ge-
hoord heb van haar nichtje 
dat haar kinderen waar-
schijnlijk morgen zullen 
aankomen op Schiphol, 
dat vind ze fijn maar ik 

merk tegelijkertijd dat ze 
het allemaal maar een 
hoop “trubbel” vindt.

De dagen daarop ben ik 
vrij. Ik ga op woensdag 
weer werken en zie dat ik 
weer voor mw Janssen 
mag zorgen.

In de overdracht hoor ik 
dat het niet zo goed gaat 
met mw Janssen, de kin-
deren zijn bij mw en mw 
gaat achteruit. Als ik op de 
kamer kom hoor ik echter 
een zwakke maar duidelij-
ke stem, “Marie…Marie, 
nim de gij de voile was 
dalik mee, want ik wil mer-
rege een skon hemd an”

Ik loop binnen en hoor 
dochter Marie tegen haar 
broer zeggen: I don’t have 
a clue, no I really don’t. Mw 
Janssen kijkt me vragend 
aan en zegt, “hi ons Marie 
nou mik in zun orre”, Marie 
kijkt me in paniek aan, I 
don’t know what she’s tal-
king about, she refuses to 
talk English with me. Ik leg 
vlug de “voile was” situatie 
aan beide dames uit en ie-
dereen is snel tevreden.

Laat in de middag komt de 
Geriater (dokter van de ou-
derenzorg) nog even bij 
mw kijken, als ik hem 
vraag waarom mw geen 
Engels meer praat verteld 
hij me dat dat vaker voor-
komt dat mensen in hun 
laatste fase terug gaan 

Ingezonden

Het is een  donkere, koude 
zaterdagochtend. Om 7.00 
kijk ik vanaf de 4e verdie-
ping van het ziekenhuis 
over een stad die ontwaakt. 
De kilte van de ochtend ligt 
als een deken over de da-
ken.

Ik sta op een 1 persoons-
kamer voor het raam bij 
mw, laten we haar mw 
Janssen noemen. Ze ligt 
breekbaar en bleek in een 
veel te groot bed. Haar 
handen losjes gevouwen 
boven de dekens.
Mw Janssen komt van hier 
en ook weer niet, mw Jans-

sen is in 1951 met haar 
man als jong stel jaar het 
grote avontuur aangegaan 
in Australië. 1 op de 3 jon-
ge echtparen hebben het in 
de jaren 50 overwogen en 
550.000 mensen zijn echt 
gegaan. Kun je je voorstel-
len wat een grote stap dat 
moet geweest zijn in die 
tijd. 1951….. en dan zonder 
de “social media” van te-
genwoordig, huis en haard 
verlaten om ergens anders 
te gaan wonen, in een 
groot onbekend land zon-
der familie.Terwijl mijn blik 
van het uitzicht van Hel-
mond naar mw gaat groeit 

mijn respect voor deze 
dappere vrouw. 
Deze 87 jarige vrouw ligt 
nu, in een voor haar 
vreemd land, te wachten 
op haar kinderen die on-
derweg zijn uit Australië. 
Het gaat namelijk niet zo 
goed met haar, de dokter 
heeft een gesprek met fa-
milie in Nederland gehad 
en verteld dat het verstan-
dig zou zijn om de kinde-
ren over te laten komen. 
Ze opent haar ogen terwijl 
ik haar aankijk. “Goede-
morgen zuster” klinkt het 
nog steeds helder en 
sterk, “wa jeest toch unne 
skonne merrege”. Ik groet 
haar terug en vraag of ze 
het prettig zou vinden als 
ik haar wat ondersteun in 
haar ochtendzorg. Ze ant-
woord dat ze anders nog 
heel goed vooruit kan 
maar dat ze het wel heel 
gezellig zou vinden. Af en 
toe zoekt ze naar woorden 
en klinkt het zware Austra-
lische accent door maar 
verder is ze prima ver-
staanbaar. 

Ik loop met haar naar de 
douchegelegenheid en 
ondertussen vertelt ze me 
over Australië, dat ze van 
een klein plaatsje Katoom-
ba (vlakbij Brisbane) komt 
en daar sinds 1951 een 

Eens een Hellemonder, 
altijd een Hellemonder.
Door Katja van der Vorst
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Puinhoop in de 
badmintonwe-
reld. 

Het gaat niet goed met de 
nationale Badminton Bond, 
voorheen de NBB de Ne-
derlandse badminton 
Bond, tegenwoordig BNL, 
dat staat voor Badminton 
Nederland. Per 1 april van 
dit jaar heeft de bondsver-
gadering het hoofdbestuur 
op non-actief gesteld. Na 
ruim een half jaar is er nog 
geen nieuw bestuur. Nie-
mand weet hoe het verder 
moet. 
Hoe werkt de Badminton-
bond Nederland.
Het bestuur van Badmin-
ton Nederland bestaat uit 
vijf personen. Dat zijn de 
voorzitter Clemens Wortel, 
Remon Verbeek, financi-
en, Ger Tabeling, wed-
strijdsport, Ton Wijers top-
badminton en Bram Reu-
ding die zorgt voor de ver-
enigings ondersteuning. 

Het dagelijkse werk wordt 
gedaan door het bondsbu-
reau, dus betaalde krach-
ten. Een daarvan is een 
oud-lid van BC Mixed, 
Joan Peeters. Hij is de ma-
nager competitie en toer-
nooien. Hij is degene die 
verantwoordelijk is voor de 
grote Carlton eredivisie 
badmintoncompetitie. 
Daarnaast is hij ook nog 
contactpersoon voor de re-
gio Brabant.  Eric Poppel, 
manager opleiding en ont-
moetingen is per 1 oktober 
vertrokken. 
Op sporttechnisch gebied 
zijn er de technisch direc-
teur Claus Poulsen, de 
bondscoach Kent Madsen 
en zijn assistent Jonas Ly-
duch. Tot slot Ilse Vaes-
sen, topbadmintonmede-
werker.
Nederland kent zeven re-
gio’s met elk haar eigen 
bestuur. Zij zorgen o.m. 
voor de regionale competi-
tie. Voor de regio Noord-
Brabant zijn dat manager 
Willem Goeijers en wed-
strijdzaken; Letty Jacobs. 

De bondsvergadering ver-
tegenwoordigd alle leden 
van Badminton Nederland. 
Deze vergadering bestaat 
uit 32 afgevaardigden. Bra-
bant heeft vier afgevaar-
digden, maar één vacature 

daarvan is nog niet inge-
vuld. Verder zijn dat Wim 
Koornstra, lid van BC Al-
louette uit Best. (Hij speelt 
zelf competitie in het vijfde 
team) en Frans Neelis, lid 
van BC Shot, hij is hoofd-
trainer van een erkende 
jeugdtrainingscentrum en 
badmintonschool, ont-
staan door samenwerking 
met Badminton Nederland 
en de RBB, sinds 2007. De 
derde afgevaardigde is 
Juri Bouwmans van BC 
Geldrop.  
Over die afgevaardigden 
valt wel wat te zeggen. Wie 
zijn deze mensen en wie 
kiest die? Het zijn in elk ge-
val geen bestuurders van 
verenigingen. Daardoor 
hebben de verenigingen 
weinig of geen binding met 
de bond. Een afvaardiging 
van verenigingen zou veel 
beter zijn. Nu is dat niet zo 
simpel er zijn veel vereni-
gingen en om die bijeen te 
roepen voor een bondsver-
gadering is wel erg inge-
wikkeld. Maar dat het an-
ders moet is wel duidelijk. 

De belangstelling voor de 
badmintonsport loopt, vol-
gens de ledenlijsten van 
de bond, sterk achteruit. 
Niet alleen badminton, 
maar alle racketsporten 
zijn niet populair bij de 

Badminton Nederland nieuws

Door Jan Driessens

naar hun moerstaal. Dat zit 
zo diepgeworteld dat dat 
als vanzelf weer boven 
komt. 

Later in de avond loop ik 
langs en hoor ik vele 
prachtige Nedelands lied-
jes voorbij komen, een 
kleinzoon van de zus van 
mw heeft wat op een stick-
je gezet. 2 Broers en een 
zus van 
Mw zitten rondom haar 
bed, ze zingen “Tulpen uit 
Amsterdam”, “Daar bij die 
molen” en ik moet lachen 
als op het laatst “en “de hit 
ie naw gedoan umdet ie 
Hellemonder is” voorbij 
hoor komen. De kinderen 

van mw staan een beetje 
ongemakkelijk bij haar bed 
en hebben geen flauw 
idee waar het over gaat. 
Mw geniet dat is het be-
langijkste, dat vinden haar 
kinderen gelukkig ook, ik 
zing nog een potje mee en 
om 21.00u help ik mw een 
makkelijke houding in bed 
te vinden om te gaan sla-
pen….

Die nacht slaapt ze voor-
goed door in haar geliefde 
Helmond

Zo zie je maar, ge kunt un 
Hellemondse naar de an-
dere kant van de wereld 
sturen, maar ge kriet ut 
Hellemonds noooit oit un 
Hellemondse
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Het probleem zit eigenlijk 
veel dieper en is al enkele 
jaren geleden ontstaan. Jos 
Nouwt was voorzitter rond 
de eeuwwisseling en was 
erg populair. Toen deze 
stopte werd Rob Ridder zijn 
opvolger. Rob Ridder komt 
van BC Duinwijck uit Haar-
lem, de oudste vereniging 
van Nederland. Hij is een 
van de meest bekende bad-
mintonners van Nederland 
en was ook vaak nationaal 
kampioen. 
Hij stelde een nieuw be-
stuur samen en sloot een 
prima sponsorcontract van 
vele miljoenen met Yonex. 
Op zich prima, maar tegen 
het zere been van Carlton 
aanhangers, want dat was 
de sponsor van de vier top-
pers die Nederland toen 
had. Deze vier zouden op 
de Dutch open, met Yonex 
materiaal moeten spelen. 
Wat nooit gezegd werd is 
dat deze vier, waaronder 
Judith Meulendijks, aan hun 
laatste jaar als prof bezig 
waren. Judith speelde toen 
competitie in Denemarken. 

Journalist Ted van der Meer 
wist het allemaal beter, dit 
kun je de toppers niet aan-
doen en zelfs Johan Cruijff 
heeft zich ermee bemoeid. 
Ted van der Meer kreeg de 
bondsafgevaardigden zo 
ver dat ze in een jaarverga-
dering Ted  kozen tot hun 
nieuwe voorzitter. Dat pikte 
de overige bestuursleden 
niet en zij traden allemaal 
af. 
Hij moest een nieuw be-
stuur samen stellen, dat 
lukte, maar het contract met 
Yonex werd verbroken. Wat 
niet bekend werd gemaakt 
is dat dit tot een enorme 
boete heeft geleid. Ted, de-
gene die het beter wist, 
hield het maar negen maan-
den vol. Toen stopte hij als 
voorzitter, hij had niet ge-
noeg tijd. 
De echte oorzaak, de 
bondsvoorzitter wordt niet 
betaald, dat is vrijwilligers-
werk en dat paste niet in het 
straatje van deze man. En, 
hij is geen badmintonner. 
Maar hij had zijn zin, Carl-
ton was weer de sponsor. 

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Eigenbelang? Wie zal het 
zeggen. Daarmee was 
wel de badmintonwereld 
verdeeld, ook financieel 
werd het een stuk moeilij-
ker.
Toch kwam er weer een 
nieuw bestuur met Cle-
mens Wortel als voorzit-
ter. Hij kreeg de onmoge-
lijke taak om weer orde 
op zaken te brengen. 
Ondanks zijn goede wil is 
dit onmogelijk gebleken, 
de bondsafgevaardigden 
hebben zijn bestuur op 
non-actief gesteld. Wat 
nu?
Wordt vervolgd. 
Jan Driessens

Ledenaantallen 
Badminton Neder-
land.
1990 92.000
2010 60.000
2015 42.000
2017 35.000

jeugd. 
Voetbal, hockey en vecht-
sporten hebben veel aan-
dacht bij de jeugd. Voor de 
iets ouderen zijn dat vecht-
sporten, wielrennen en 
hardlopen. 

Of dit helemaal klopt is nog 
maar de vraag. Er zijn 
meerdere verenigingen die 
hun ledenbestand wel op 
peil weten te houden en 
volgens insiders zijn er 
toch wel een kleine hon-
derdduizend mensen, die 
elke week hun shuttletje 
slaan. Alleen, deze men-
sen zijn geen lid, of worden 
niet als lid opgegeven. 

Waarom zou je dat doen 
als je daarvoor flink moet 
betalen en er geen enkel 
voordeel van hebt. Ook 
de verenigingen die wel 
bij een bond zijn aange-
sloten houden vaak hun 
beginners en leden die 
toch geen competitie spe-
len buiten het officiële le-
denbestand, puur om het 
geld. 
Maar er is veel meer mis.
Wat zegt de bondsverga-
dering:
Er is geen enkele vorm 
van inspraak mogelijk en 
een klein aantal fanatie-
kelingen maken de dienst 
uit. Verenigingen voelen 

zich niet 
meer betrok-
ken, protes-
ten worden 
de kop inge-
drukt en te-
gengeluiden 
worden niet 
opgepikt. 

Maar er is 
ook een an-
der verhaal.
De integriteit 
van de voor-
zitter van de 
afgevaardig-
den wordt in 
twijfel ge-
trokken, om-
dat hij forse 
zakelijke be-
langen heeft 
met Badmin-
ton Neder-
land.  Bad-

minton Nederland betaald 
in 2017 bijna € 70.000,-- 
voor facilitaire ondersteu-
ning. Dat aan het bedrijf 
van Eric Bakker, de voor-
zitter van de bondsverga-
dering. 
Het gaat nog verder.
Er was een nauwe samen-
werking van Badminton 
Nederland en de BBF, 
(Bossche Badminton Fe-
deratie), maar de BBF heft 
zelfs deze samenwerking 
op.  

Clemens Wortel, de de-
missionair voorzitter heeft 
aangegeven dat hij wel 
verder wil, maar dat zien 
de afgevaardigden niet zit-
ten. Intussen zijn tien men-
sen gevraagd om voorzit-
ter te worden, maar nie-
mand wil! 
Dus wat nu.

Er zijn veel mensen die 
een eigen mening hebben, 
meestal commentaar, 
maar weinig zinvolle op-
merkingen. Een van de 
hards roepende is Ron Da-
niels, een trainer die zich in 
Denemarken bezig houdt. 
Niets deugd er, maar dan 
van geen enkel bestuur, 
ook niet de vorige bestuur-
ders. Het internet staat er 
vol van. Zo zijn er verschil-
lende mensen die van alles 
vinden. Een van de menin-
gen is, begin helemaal op 
nieuw, met een heel ander 
systeem. Hoe of wat is niet 
duidelijk. 

Clemens Wortel. 64 jaar, Hooge Zwaluwe, 
Oud beroeps militair, tegenwoordig jurist. 
(Wortel, rechtspraktijk) Nederlands kampioen 
herendubbel in 1973 en 1974.
Was ook ooit trainer van het ter ziele gegane 
Carlton ‘80 uit Helmond waar o.a. Igo Jongen, 
Erica van Dijk en Frans Swinkels speelden.
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De plant en zijn verhaal    

Er is nog hoop

Het lijkt een sterk verhaal, 
maar de Ginkgo is een van 
de oudste bomen die we 
kennen. De boom bestond 
al in de tijd van de dino-
saurussen en overleefde 
de ijstijd. In Europa en 
Noord Amerika verdween 
de boom en men dacht dat 
de soort was uitgestorven. 
Maar in 1691 werden er 
toch nog een paar exem-
plaren ontdekt in Japan bij 
een klooster. Vanuit dat 
exemplaar is men door 
gaan kweken en nu is hij 
weer overal ter wereld te 
vinden.

Zelfs tijdens de atoombom 
op Hiroshima was er veel 
met de grond gelijk ge-

maakt. Maar wie stond er 
nog overeind? Juist de 
Ginkgo biloba.

De naam komt je misschien 
bekent voor. In China ge-
bruikt men de zaden en 
bladeren in de geneeskun-
de en ook hier zie je het 
steeds meer terug op zalf-
jes e.d.

De bladeren zijn felgeel in 
de herfst en voelen wat 
leerachtig aan. De boom 
behoord dan ook tot 
de coniferenfa-
milie. Soms zie 
je dat oude 
bomen bes-
jes krijgen. 
Deze besjes 
stinken een 
uur tegen de 

wind in, je weet niet wat je 
ruikt. Maar verder is het 
een schitterende boom die 
goed kan groeien in de 
wat grotere tuin.

Mocht de wereld ooit ver-
gaan, dan weet je wie er 
wel blijft bestaan. Mr. 
Ginkgo Biloba.

Tom Poppelaars 

Ginkgo
Voorzitter Henny Spaan 
had een plan om het grote 
verloop binnen de senioren 
wat terug te dringen. Re-
gelmatig een soort sterk-
zwak toernooi organiseren, 
waardoor de nieuwe leden 
beter werden opgenomen 
in de groep. BC Mixed had 
toen 164 leden en… men 
was op zoek naar een nieu-
we (recreanten)  trainer!
Er is een einde gekomen 
aan de periode zaalwacht 
en de spelersraad bestaat 
niet meer. Daarvoor in de 
plaats de competitiecom-
missie.
De zaalwacht is een begrip 
dat ingevoerd is toen men 
in 1978 gebruik ging maken 
van d’n Ekker. Elke vrijdag-
avond zorgden twee leden 
dat alles in de hal “op rolle-
tjes liep”.  Daarbij behoorde 
ook de kreet die elke twin-
tig minuten door de luid-
sprekers klonk: “Banen 
wisselen”. 

In deze Minimiks waren 
ook alle vrijwilligers en hun 
taak (of taken) genoemd. 
Totaal 25 personen, die de 
club draaiende hielden. 

En: “Wie kent ze nog?” De 
top drie van het Nederland-
se badminton. 
Bij de dames: Erica van 
den Heuvel, Eline Coene 

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

en Astrid van der Knaap. 
Bij de heren: Jeroen van 
Dijk, Chris Bruil en Pierre 
Pelupessy. ( De broertjes 
Edwin en Quinten van 
Dalm stonden op plaats 
vier en vijf). 

Ook in 1992, voor het eerst 
badminton op de Olympi-
sche Spelen en nog wel in 
Barcelona.  Het was onze 
Helmondse Erica van den 
Heuvel die de allereerste 
Olympische badmintonsin-
gle wist te winnen. Ze ver-
sloeg  de Hongaarse Dako 
met 11-3 en 11-7. (Toen 
waren er nog andere spel-
regels!). Helaas bleef het 
daarbij want na de volgen-
de ronde lag ze eruit. Ook 
’n tweede ronde voor het 
damesdubbel van Eline 
Coene en Erica van den 
Heuvel. Dat was het einde. 
Trouwens, de badminton-
heren (Van Dijk en Bruil)  

mochten niet meedoen 
aan de Olympische spe-
len, ook al hadden ze wel 
voldaan aan de eisen van 
het Olympisch Comité, 
men vond ze niet “kansrijk 
genoeg”. 
De TV  belangstelling voor 
badminton was enorm, in 
Azië keken meer dan 1 
miljard mensen naar de 
wedstrijden, het waren 
trouwens Indonesische 
spelers die zowel het da-
mes- als het herenenkel 
wisten te winnen. Opval-
lend detail: ze zijn later 
met elkaar getrouwd

De feestavond van dat jaar 
was bij ‘t Huukske en werd 
georganiseerd door de 
B.A.K. die bestond uit Hei-
di Breijnaerts, Alexander 
Vesters en Jowan Iven. 

Uit Spo(r)tnoten:
Topsport, een onderdeel 
van de maatschappij, is 
een hard leven. 
Uit  “Even Lachen!”:
Bij een concert zit de pia-
nist met zijn rug naar het 
publiek te spelen. ”Is dat 
Chopin?’ vraagt een dame 
aan een andere dame. “Ik 
geloof van niet” antwoordt 
deze. 
“Geeft niet”, zei de eerste, 
ik zal maar wachten tot hij 
zich omdraaid.”
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Voor de volgende “koken met Mixed” 

wil ik graag weten wat het favoriete 

recept is van Steffie Boelens.

Kippenpoten a la Suus  (Suzanne Bouman)

Ingrediënten: 6 kippenpoten, 500 ml ketjap, 500 ml rode wijn (bor-
deaux), 1 bol knoflook, 1 a 2 thee lepels sambal, 3 eetlepels dille, 3 
eetlepels rozemarijn, 4 eetlepels azijn, 1 citroen, 6 eieren 
Zorg voor een grote schaal/kom/bak waar de kip in kan zwemmen ;)

Kippenpoten ontvellen en in water met  azijn zetten. Knijp de citroen 
erover uit en snijd deze dan in vier stukken. Leg de stukken citroen 
erbij.  Laat dit even staan ca. 30 a 60 minuten. 

Kook ondertussen de eieren.
En hak de knoflook in stukjes.
Dan de kip marineren ;

Leg 2 kippenpoten in de schaal, strooi 
dan 1 eetlepel rozemarijn en 1 eetlepel 
dille over de kip. Doe dit bij de andere 
kippenpoten ook. 
Voeg 500 ml wijn en 500 ml ketjap toe. 
Doe er vervolgens 1 of 2 theelepels 
sambal bij. En vergeet de knoflook niet! 

Kip enkele uren in de marinade laten staan.
Ontdoe de eieren van hun schil.
Kip aanbraden, daarna de marinade en de eieren erbij doen. Zorg 
dat de kip gaar is.

Heerlijk met rijst, friet of 
gebakken aardappels. 
Serveer met een 
frisse salade.

Historische wijzi-
ging spelregels 
Door Rien van Kessel

In de garnizoensplaats 
Poona in India werd in de 
tweede helft van de 18e 
eeuw een spel gespeeld 
met een battledore en 
shuttlecock. Het spel werd 
gespeeld met meerdere 
mensen en bestond eigen-
lijk alleen maar uit het zo 
lang mogelijlk naar elkaar 
overslaan van een soort 
shuttle,  waarbij deze de 
grond niet mocht raken.  
Engelse officieren vonden 
het een leuk tijdverdrijf en 
ontwikkelde het verder, 
door er een speelveld en 
een net aan toe te voegen. 
Maar de grootste verande-
ring die zij invoerde was 
een andere; namelijk het 
niet meer naar elkaar over-
slaan. Dat maakte Poona 
tot een heel ander spel. 

Mixed schrijft geschiedenis.
Zoals de slinger van een 
klok bij een tweede bewe-
gingg precies terug komt 
waar deze zijn beweging is 
begonnen, zo zijn wij men-
sen geneigd om een shut-
tle precies terug te slaan 
van waar deze vandaan 
komt. In Badminton House 
ligt een oud racket met een 
inscriptie dat er (in 1830) 
2117 keer mee is overge-
slagen naar elkaar.  
Het is een onnatuurlijke 
beweging om een shuttle 
terug te slaat juist daar 
waar de tegenstander niet 
staat.  Ten tijde van deze 
spelregel wijziging moet 
deze verandering dan ook 
erg groot geweest zijn
Door verandering van de 
spelregels moest dat in 
een keer juist niet meer, en 
dat maakte het spel Poona  
tot 'het spel dat op het 
landgoed Badminton' werd 
gespeeld, en later gewoon 
badminton ging heten. 

Tot op de dag van vandaag 
is de oeroude speelwijze 
(naar elkaar overslaan) 
nog steeds niet uit ons sy-
steem verdreven. Het 
warmslaan bijvoorbeeld is 
niets minder dan gewoon 
het spel Poona spelen. En 
ook tijdens het moderne 
badminton spel, spelen we 
nog regelmatig naar elkaar 
toe en krijgen dan een flin-
ke smash om de oren. Je 
weet dan meteen wat je 
fout hebt gedaan; je was 
bezig met het spel Poona 
en niet met badminton.  
De Engelsen hebben het 
ons dus knap lastig ge-
maakt met die spelregel 
wijzing, en we moeten als 
het waren tegen onze na-
tuur in spelen. Maar dat 
maakt het spel dan ook 
weer erg bijzonder.
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Verslagen senioren competitie 

Mixed 4 – Eindhoven 1
Donderdag 9 november 
stond voor Mixed 4 de der-
de competitie wedstrijd van 
het seizoen op de planning. 
Na de eerste wedstrijden 
gelijk- en verloren te heb-
ben, en na de behoorlijke 
afgang in de beker (waar 
we verder geen woorden 
meer aan vuil maken), werd 
het tijd om punten te sco-
ren. Zonder Bas van Lies-
hout, maar met Anniek en 
ook Marije die net op tijd 
thuis een bordje spaghetti 
weg had kunnen werken 
begonnen we de wedstrijd 
vol moed. Met een week-
end vol badminton in de be-
nen hadden we oefening 
genoeg gehad. Helaas was 
daar in de eerste twee wed-
strijden weinig van te zien. 
Evi en ik (Bas Fransen) be-
gonnen nog sterk door de 
eerste set overtuigend te 
winnen. Daarna ging het 
spel in een dalende lijn om-
laag en kon er in de derde 
set geen vuist meer ge-
maakt worden. Deze lijn 

trok zich door in de heren 
dubbel van Martin en mij, 
waar te veel fouten ge-
maakt werden in een wed-
strijd waar we toch zeker 
een goede kans zouden 
moeten kunnen maken. 
Gelukkig zorgden de da-
mes voor een ommekeer 
door met wat toverballen de 
derde set, en daarmee het 
eerste punt, naar mixed te 
trekken. Tegelijkertijd stond 
ik alweer op de baan voor 
de eerste singel. In de sin-
gel was niets meer te zien 
van het gepruts eerder op 
de avond en binnen twee 
sets was de stand gelijk ge-
trokken, 2-2. De comeback 
werd voltooid na-
dat Martin en Ma-
rije hun tegenstan-
der geen enkele 
kans gaven in de 
gemengd dubbel, 
3-2 met nog 3 sin-
gels te gaan. De 
eerste was voor 
Evi, die er een 
spannende en slo-
pende pot van 
maakte. Helaas 
kwam ze in de der-
de set net te kort 
na een paar goed 
uit gespeelde pun-
ten van de tegen-
stander. Martin 
dan voor zijn sin-
gel; tegen een 

zeer bekwame singelaar. 
En dat bleek, na meerdere 
erg lange rally’s en mooie 
punten van beide kanten 
ging de wedstrijd toch vrij 
vlotjes naar Eindhoven. Het 
was aan Anniek om de 
avond alsnog goed af te 
sluiten. Een taak die we 
aan Anniek wel over kun-
nen laten, twee sets waren 
voldoende om het laatste 
punt aan de kant van Mixed 
op te schrijven. Resultaat: 
4-4. “Hebben jullie het daar 
nou allemaal voor ge-
daan?”- aldus de mevrouw 
van de wedstrijdleiding. En 
dat terwijl we er zelf eigen-
lijk best tevreden over zijn.

Mixed 4, 1ste klasse

Een mooi 
gelijkspel voor 
Mixed 4
Door Bas Fransen

Martin Kuijpers

Schema bekerwedstrijden Ronde 2 seizoen 2017-2018
Ronde 2
11 januari 2018 Overgangsklasse Brabantia 2 - Mixed 3 Baan 10

Overgangsklasse Mixed 2 - Mierlo 3 Baan 11
10 januari 2018 2e klasse BCAB 4 - Mixed 6 Baan 11

HBB Beker wedstrijden

Op 25 en 26 oktober is de eerste ronde van 
de bekerwedstrijd 2017 gespeeld.
Zoals eerder gemeld doen vanaf dit jaar alle 
teams mee aan de beker en wordt gespeeld 
tegen teams uit dezelde klasse in de compe-
titie. Helaas gaan van de 7 teams slechts 3 
teams door naar de tweede ronde. We wen-
sen ze daar heel veel succes!

Op de site van de HBB, https://newbeker.
hbbond.nl/beker/2017 kun je terecht voor 
meer informatie. 

Uitslagen Ronde 1
Mixed 1  -  Sm Bruang 1 2-5

Mixed 2  -  SRH 1 4-3

BC’85 1  -  Mixed 3 3-4

Con Brio 6  -  Mixed 4 6-1

Mierlo 6  -  Mixed 6 0-7

Mixed 5  -  Never Down 1 2-5

Mixed 7  -  RBC 3 2-5

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

Mixed 2, 3 
en 6 door 
naar de 
volgende 
ronde.
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een paar van zijn “”draai-
backhandslagen”” los en 
binnen is de partij, met 22-
20 winnen Dora en Hein, 
mooie partij van beide 
teams proficiat.
Annie en Toon nu aan de 
beurt met het tweede GD, 
het is een gelijkopgaande
strijd maar op het eind van 
de set nemen de Never 
Down spelers een paar
punten afstand die Annie 
en Toon niet meer kunnen 
overbruggen met 17-21
gaat de set naar Never 
Down. In de tweede set 
hetzelfde spelbeeld doch 
nu pakken de Miksers de 
laatste punten met 21-16 is 
de set voor Mixed. Dus ook 
hier weer een derde set 
nodig voor de beslissing, 
wat er in de derde set ge-
beurde is een raadsel An-
nie en Toon raken geen 
schuttle meer, met 1-11 
wordt van speelveld gewis-
seld er is dus werk aan de 
winkel, nu scoren de Mik-
sers wel maar 10 punten 
ophalen is te veel van het 
goede met 13-21 gaat  de 
partij naar Never Down, 
jammer daar er meer in 
had gezeten volgende keer 
beter zullen we maar zeg-
gen.
Hierna gaan Hein en Toon 
weer het veld in voor het 
HD, al snel is duidelijk dat 
er mogelijkheden zijn maar 
wel moet er met alle hens 
aan dek gespeeld worden 
daar de tegenstander veel 
techniek in huis heeft ten-

minste een speler. Het is 
dan ook zaak om die per-
soon zo min mogelijk in 
het spel te betrekken voor 
zover dat gaat. Hein en 
Toon nemen een paar 
punten afstand, nog een 
paar
punten en de set is binnen 
met 21-16. In de tweede 
set gaat het wat minder de 
tegenstanders spelen een 
ander spel waar Hein en 
Toon niet direct antwoord 
op hadden en met 14-21 
gaat deze set naar Never 
Down. Ook nu weer een 
derde set nodig voor de 
beslissing. Vanaf het be-
gin zetten Hein en Toon de 
tegenstander onder druk 
nemen een klein aantal 
punten afstand en houden 
dit vast tot op de streep en 
net als in de eerste set 
pakken ze de winst met 
21-16.
Een mooie spannende 
partij van beide teams en 
een mooie uitslag toch.
Anja en Dora treden aan 
voor het DD, ze zijn al be-
ter op elkaar ingespeeld 
en dat is tijdens deze partij 
duidelijk te merken. De 
Miks dames weten al snel 
de
openingen te vinden bij 
hun tegenstander. Zowel 
Anja als Dora blijven druk 
houden en dit heeft resul-
taat met 21-17 gaat de set 
naar Mixed.In de tweede 
set ook hier weer meer te-
genstand van Never Down 
en met 18-21 pakken zij de 

Vandaag moeten we het 
doen met twee heren na-
melijk Hein en Toon daar
Theo,Tini en Paul wegens 
omstandigheden niet kun-
nen spelen,verder zijn er
Annie,Anja en Dora. Onze 
tegenstander heeft de vo-
rige wedstrijd gewonnen 
met 7-1, dezelfde cijfers 
waar wij toen mee verloren 
dus het kan een pittig 
avondje worden voor de 
Miks spelers.
Hein en Dora trappen af 
met het eerste GD, het is 
even zoeken maar al snel
weten de Miksers te 
scoren,de tegenstander 
laat zich echter ook niet
onbetuigd en ook die gaan 
goed mee in de wedstrijd. 
Met een stand van 18-21
is de partij voor Never 
Down. In de tweede set 
een geheel ander beeld 
Dora en Hein domineren 
de partij volledig Dora nog 
steeds lichtvoetig aan het 
net en Hein laat weer re-
gelmatig zijn technische 
hoogstandjes zien met 
21-9 gaat de set naar 
Mixed. Een derde nodig 
voor de beslissing, dit 
wordt een kraker daar
beide teams na elkaar blij-
ven scoren op de stand 
van 20-20 laat Hein weer 

Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7-
Never Down 2
Door Toon Slaets

nu de set.
Dit is al de derde partij op 
een rij die in drie sets ge-
speeld moet worden. In de
derde set pakken de Miks 
dames meteen het heft in 
handen ze zijn duidelijk de
betere partij zowel Dora 
als Anja spelen uitstekend 
en winnen afgetekend met
21-13, proficiat dames .
Toon en Annie beginnen 
tegelijk aan het DE en HE, 
wat Toon betreft kan ik kort 
zijn, zijn tegenstander was 
eenvoudig te goed voor 
hem, Toon pakt aan pun-
ten mee wat er te pakken 
valt maar meer zit er deze 
keer niet in de jaren gaan 
toch een beetje tellen denk 
ik (dit weet ik wel zeker)vol-
gende week gaat hij naar 
de 76 jaren en dan gaat het 
beste er een beetje vanaf . 
Volgende keer weer nieu-
we kansen 
Annie heeft minder moeite 
met haar tegenstandster, 
met goed spel neemt ze
meteen een aantal punten 
voorsprong en als nel is 
duidelijk dat dit een
winstpartij gaat worden 
voor Annie met 21-07 en 
21-10 gaat de partij naar
Mixed, goed gespeeld An-
nie hou dit vast proficiat.
Nu is Anja aan de beurt 
met haar DE, in het begin 
is het wat aftasten van el-
kaar maar al snel is duide-
lijk dat beide dames aan 
elkaar gewaagd zijn. Het is 
een levendige partij de da-
mes scoren om de beurt 

dus wie er als winnaar uit 
de bus komt is volledig on-
duidelijk, op het eind van 
de partij laat Anja een paar 
puntjes liggen waardoor de 
set naar Never Down gaat 
met 17-21. In de tweede 
set neemt Anja meteen het 
heft in handen speelt haar 
geliefde spelletje,eerst 
lang
en dan meteen een lob er 
achteraan wat resulteert in 
een 21-14 winst. Ook hier 
weer een derde set nodig, 
(dit is al de vijfde drie set-
ter) voor de winst. De
derde partij is een kraker 
van jewelste beide dames 
blijven over en weer sco-
ren totdat Anja een paar 
punten pakt 18-15, we zijn 
bijna zeker van de over-
winning maar de Never 
Down dame denkt daar an-
ders over ze komt terug nu 
een stand van 18-18, nu 
weer Anja met een voor-
sprong van 20-18, dit kan 
niet meer mis
maar toch weer komt de 
Never Down dame terug 
het word 20-20, Anja heeft
inmiddels zo veel gegeven 
dat ze de controle een 
beetje verliest en ja hoor 
met 20-22 is de partij voor 
Never Down, Jammer Anja 
voor hetzelfde was het
andersom geweest, profi-
ciat je hebt een mooie par-
tij neergezet .
De laatste partij het HE is 
voor Hein, hier staan twee 
technische spelers
tegenover elkaarze geven 

elkaar dan ook niets ca-
deau de partij kan alle 
kanten op met mooi en 
goed spel halen ze er uit 
elkaar wat er in zit, prach-
tig om te zien hoe twee 
goede spelers elkaar be-
stoken met de mooiste sla-
gen. Hein gaat er
met de winst vandoor zij 
het nipt met 21-19. In de 
tweede set eenzelfde
spelbeeld maar nu is de 
set voor Never Down met 
18-21. Dit wordt nu de zes-
de driesetter van deze 
avond dit geeft wel aan 
hoe beide teams en spe-
lers onderling aan elkaar 
gewaagd zijn, pakt Hein 
de winst dan gaan we de
wedstrijd winnen zo niet 
dan een gelijkspel. De der-
de set is een kraker beide 
heren gaan tot het uiterste 
tot diep in de partij blijft de 
stand gelijk maar dan krijgt 
Hein last van zijn kuiten 
kan niet goed meer bewe-
gen en dat brengt de over-
winning naar Never Down 
met 17-21 . Jammer Hein 
maar je hebt (beide)
een mooie partij op de mat 
gelegd dat is een proficiat 
waard.
Een 4-4 gelijkspel daar 
kan iedereen zich in vin-
den een boeiende bad-
minton
avond afgesloten met 
maar liefst zes driesetters 
hoe mooi kan het gaan op
onze ouwe dag. Graag tot 
een volgende keer,
Groeten Toon Slaets. 
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Uitslagen/programma Sen. Competitie

Uitslagen Okt. - Nov. 
Dat. Team Bn

04-10 Fair Play 1 - Mixed 1 4-4

Phoenix 2 - Mixed 2 4-4

Mierlo 5 - Mixed 4 5-3

05-10 Mixed 6 - Never Down 1 6-2

Mixed 7 - Never Down 2 4-4

11-10 Mixed 2 - BC 85 1 6-2

Mixed 5 - Gemert 1 4-4

Mixed 8 - BC85 3 4-4

12-10 Mixed 1 BCV 73 1 4-4

Mixed 3 - BCAB 3 7-1

08-11 Con Brio 4 - Mixed 1

Phoenix 3 - Mixed 5

09-11 SRH 1 - Mixed 3 2-6

SRH 2 - Mixed 6 2-6

Someren 3 - Mixed 7 8-0

Someren 4 - Mixed 8 7-1

Mixed 4 - Eindhoven 1 4-4

Programma Sept. - Nov. 
Dat. Team Bn

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

13-12 Sm Bruang 1 - Mixed 1 2

Sm Bruang 3 - Mixed 8 15

14-12 Dommelen 1 - Mixed 5 1

Dommelen 4 - Mixed 7 11

BCAB 5 - Mixed 6 13

21-12 Mixed 5 - Hanevoet 2 2

Someren 1 - Mixed 2 11
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Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

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 ,

15 December uitwisse ling metBC Alouette.

5 januari

2018

op 11-11 werd 

Finn van de Wijdeven 

gepresenteerd als lid 

van de jeugdraad 

van 11 van 

Sint-Oedenrod
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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




