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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk

Verschijnt zes 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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Senioren:

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

Jeugd:

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

Jongens

33

28

61

Mini’s

5

7

12

Totaal

Senioren

38

48

86

Nsl

11

7

18

2

2

Ereleden

1

5

6

Totaal:

50

62

Osl

Anne Meulensteen,
Calvin Bots
Diana Bots
Pieter vd Ven
Tim v Vijfeijken
Lynn v Kaathoven.
Thijs v Antwerpen
Vera vd Crommenacker
Sharon Hellings

38

35

185

Lauren v Dijk
Esmee v Dijk
Rubin v Dijk
Theun Relou
Jurgen v Kraaij
Fenne vd Heijden
Liam Wasser
Theo de Jong
Maike Horion

Agenda

Badmintonclub Mixed,
opgericht 11 jan.1961
Aangesloten bij de
Helmondse Badminton
Bond
KvK nr.: 40239324
Rekeningnummer:
10 14 25 597
Sporthal D’n Ekker,
Muzenlaan 2a
5741 NS, Beek en Donk
Tel: 0492-466263
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Jeugd

Heren

Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

Dames

Bestuur BC Mixed

Meisjes

Ledenbestand 05-09-2017

Colofon

04-02: Mixed Open Jeugdtoernooi 2018
09-02: Carnavals training voor de jeugd
03-03: Kaderavond voor vrijwilligers
09-03: Vriendjes/vriendinnetjes avond jeugd
21-04: BC Mixed feestavond
02-06: Jeugddag
15-06: Ouder - kind avond
06-07: Laatste speelavond

Noteer deze data in je agenda!
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Van jullie voorzitter
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Het jaar 2018 is in veel opzichten een sportief jaar. Naast alle
actie bij BC Mixed staan ons dit jaar veel sportieve hoogtepunten te wachten. Dat begint in februari al met de Olympische
Winterspelen, in juni gevolgd door het WK voetbal in Rusland
en natuurlijk niet te vergeten de clubkampioenschappen van
BC Mixed in november. Met die sportieve gedachte beginnen
we het jaar goed en gaan we vol goede moed de tweede helft
van de competitie in. Hopelijk levert dat in april, mei of juni ook
een aantal kampioenen op. En zo niet, dan heeft iedereen zijn
uiterste best gedaan. Want bij BC Mixed geldt zeker ook de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen!

Redactie:
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne vd Wijdeven

Over winnen gesproken. Tijdens de afgelopen editie van Kwizut hebben diverse
teams en individuele leden van Mixed meegestreden om de titel Slimste Team
van Beek en Donk. Uiteraard feliciteren wij Nummerke 3 met alweer de derde
zege. Een uiterst knappe prestatie. Toch hebben ook de diverse “Mixed” teams
het er goed vanaf gebracht. Maar wie ik zeker even wil noemen is Hans van
Gend en zijn ploeg “De Plak”. Dit jaar zijn zij geëindigd op een voortreffelijke
vierde plaats, één plek je boven team BC Mixed. En daar is Hans en de rest van
zijn team terecht heel trots op. Een oprechte felicitatie is dus op z’n plaats. Bij
deze.
Met man en macht is de toernooicommissie al weer weken bezig met de voorbereidingen voor het Open Jeugdtoernooi van BC Mixed op zondag 4 februari aanstaande. Om een dergelijk toernooi goed te laten verlopen is een gedegen voorbereiding cruciaal. En ik kan wel zeggen dat het daar niet aan schort. Al diverse
malen heb ik de commissie gesignaleerd in de kantine voor overleg. Ongetwijfeld
hebben ze dat buiten mijn zicht ook gehad. Kortom: ze zijn goed bezig. Alleen al
daarom zou ik iedereen willen oproepen om op zondag 4 februari as. een kijkje
te komen nemen in sporthal d’n Ekker.
Tot slot nog een melding aan alle vrijwilligers. Houd binnenkort de mail goed in
de gaten en zet alvast zaterdag 3 maart 2018 in je agenda. Dan wordt namelijk
door het bestuur weer de jaarlijkse Kaderavond georganiseerd. Een bedankavond voor al onze vrijwilligers. Aanvullende informatie volgt in de mail, maar ik
kan nu alvast zeggen dat het een gezellige avond wordt.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Een sportieve groet,
Ton Slaets
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Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 06-12-2017.

Bestuursmededelingen

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

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 06-11-2017.

1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.10 uur.

Aanwezig: Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; penningmeester, Gert Lahaije; secretaris, Stan van der
Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.
1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur.

worden besteld.
• De subsidie voor het
jeugdtoernooi is binnen.

2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Uitnodiging samenkomst
sportverenigingen bij Eli
op 21/11. • Uitnodiging
Vierbinden over jongeren
van Laarbeek.• Notulen
HBB van de ALV. •Aanmelding Theo de Jong.•
Opzegging Lynn van Kaathoven. • Uitnodiging van
Ilse van Ham voor een bijeenkomst over sporten
voor mensen met een beperking in de Cacaofabriek op 22/11.• Uitnodiging toernooi BCU Udenhout op 8/4-2018.
Uitgegaan:
• Niets

5.Ledenbestand
• Van mini naar jeugd:
Sterre Spierings. • Nieuwe mini’s: Jules van Herwijnen, Jochem van de
Ven en Iris Brouwers.
• Nieuw: Malu van Diermen, Tim Slaets en Tamara Tempelaars. • Gestopt: Anne Meulensteen,
Calvin en Diana Bots,
Pieter van de Ven, Tim
van Vijfeijken en Lynn
van Kaathoven. • NSLSL: Arne van de Wijdeven. • SL-NSL: Angela
Zijlmans. • Voortaan bij
inschrijving meteen een
foto maken. Een bondskaart pas aanvragen indien nodig. • De foto’s van
de senioren zet Peter in
de Nas, Marlie die van de
jeugd. • Aanmelding Theo
de Jong besproken, kan
beginnen.

3. Notulen bestuursvergadering d.d. 4 oktober
2017
• De notulen zijn met dank
aan Gert goed gekeurd.
4.Financiën
• Prijs voor de vesten van
de JC is akkoord, kunnen
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6.Commissies
• Recr. -Mixed 7 traint
weer bij Ton. • JC: -Niets.
• Red: -Onderzoek MiniMINIMIKS Januari 2018

miks papier of digitaal.
Stan zorgt voor bundeling
van de reacties en stuurt
ze dan naar de redactie. •
Bac: -De kaderavond is
op 3 maart in de rollerhal. •
TC: -10/11 bijeenkomst.
-Uitnodigingen zsm versturen. • CC:
-Uitnodiging uitwisseling BC Aloutte versturen.
• Sfeer: -Goed. • PR:
-Niets.
• Website:
-De foto’s staan niet allemaal goed op de website,
wordt met Harrie besproken. • Archiefcommissie:
Niets.
7. Rondvraag
• De volgende vergadering
is op woensdag 6/12.
• Probleem inkijk douches
nog even besproken.
• Stan en Gert gaan op
21/11 naar de bijeenkomst
bij Eli.• Nieuwe shirts: de
kwaliteit van de stof moet
zijn zoals van het herenshirt. Passhirts bestellen
met en zonder kraag.
8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering
om 23.10 uur.

2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: • Geboorte
kaartje zoon Harrie en
Pleunie, • Aanmelding
Sven Hoogkamer. • Uitnodiging HBB voor een extra
vergadering betreffende
ledenwerving en toekomst
op dinsdag 23/1.• Uitnodiging Best start toernooi/
Alouette voor de jeugd.
•Uitnodiging Flagship bijeenkomst op 19/2.
• Uitnodiging 25-jarig jubileum Radio Kontakt op
16/12.
Uitgegaan: • Felicitatie
naar Harrie en Pleunie.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 6 november 2017
• De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.

Lauren van Dijk.
• Gestopt: Thijs van Antwerpen, Vera van den
Crommenacker en Sharon
Hellings. • Van mini naar
jeugd: Dex van Lankveld.
• Aanmelding Sven Hoogkamer, uitnodiging sturen.
6. Commissies
• Recr. -Niets. • JC: -Vesten positief ontvangen.
Sinterklaas is goed verlopen en druk bezocht. De
combinatie met ouder-kind
avond is geslaagd.
• Red: -De reacties, Minimiks digitaal of papier nog
versturen naar Arne.
• Bac: -De nieuwjaarsreceptie is op 5/1. • TC: -De
clubkampioenschappen
zijn geëvalueerd, zijn goed
verlopen. -De uitnodigingen voor het jeugdtoernooi zijn verstuurd en de
voorbereidingen lopen.
• CC:
-Trainer, geen

nieuws. -De laatste punten
voor de uitwisseling met
Aloutte besproken.
• Sfeer: -Goed.
• PR: -Niets.
• Website: -Niets.
• Archiefcommissie: Niets.
7. Rondvraag
• De volgende vergadering
is op woensdag 10/1.
• Afspraak gemaakt voor
de kerstkaart. • Bijeenkomst HBB besproken.
• Ton en Peter gaan op
19/2 naar de Flagship bijeenkomst. • Roger en Ton
hebben met de leverancier
van de shirts de details besproken. Besloten dat de
senioren 25, de jeugd 20
en de mini’s 15 euro betalen. Pasavonden op 22/12
en 5/1.
8. Sluiting
• Ton sluit de vergadering
om 23.30 uur.

4. Financiën
• Niets.
5. Ledenbestand
• Nieuw: Jurgen van Kraay,
Esmee Dijk, Theun Reloe
en Fenne van der Heijden.• Nieuwe Mini: Liam
Wasser, Rubin van Dijk en
MINIMIKS Januari 2018
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Hein van Vijfeijken
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw
Rob Slaets
Lauren van DIjk
Paul vd Vegt
Marianne van Dijk
Theo Mouris
Ruud Meulendijks
Fenna vd Meulengraaf
Sandra Driessens

01-02
03-02
03-02
05-02
08-02
09-02
11-02
15-02
21-02
22-02
24-02
26-02

Jurgen van Kraaij
Bas v Lieshout
Toon Boetzkes
Stan van der Heijden
Sven Gordijn
Jasper Wissmann
Marik Jansen
Roger v Lieshout
Anke v Dijk
Marloes Dekkers
Robert Verbrugge

27-02
01-03
02-03
02-03
03-03
03-03
04-03
05-03
06-03
07-03
07-03
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Nieuw jeugdleden
Hallo mijn naam is Tim Slaets. Ik ben 8 jaar en zit op De Muldershof bij juf Karin en juf Maridy. Juffrouw Maridy badmintont ook bij BC Mixed. Ik heb een oudere zus, Irene. Zij zit
ook onder badminton. Net als mijn papa Rob, opa Toon,
ome Ton, tante Monika en mijn nichtjes Anne en Robin.
De smash vind ik de leukste slag. Ik heb meegedaan
aan de clubkampioenschappen en ga samen met Tim
(Boelens) meedoen aan het jeugdtoernooi van BC Mixed
op 4 februari. Naast badminton zit ik ook onder tennis. Ik
ga graag op vakantie en vindt alle landen leuk. Denemarken, Italië, Oostenrijk, Texel en skiën in Frankrijk.
Tot ziens bij BC Mixed!
Ik ben Lauren van Dijk, 4 jaar (9 maart word ik 5!) en ik zit bij juf
Monique op ‘t Otterke. Pepijn is mijn broertje van 20 maanden
oud. Als ik later groot ben, word ik prinses! Toen ik bij de
open dag van Laarbeek Actief kwam en mocht badmintonnen met een ballon, was ik ervan overtuigd dat ik op badminton wilde! Dex, Iris en Mila kende ik al! Vrijdag mag
ik dus lekker sporten bij BC Mixed en zaterdag doe ik
ballet bij juf Stacey (balletschool Johanna van den Berge). Vrijdagochtend ga ik soms mee zwemmen als
mama met Pepijn naar de les babyzwemmen gaat, want
zwemmen vind ik ook erg leuk! Ik hou heel erg van kamperen en dat doen we ook vaak met ons Volkswagenbusje.
Vorige zomer zijn we naar Ierland geweest en dat was ontzettend leuk!

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Mijn naam is Fenne van der Heijden en ik ben 9 jaar. Ik zit
op De Raagten in groep 5 bij juffrouw Martha en Maria. Ik
woon in Beek en Donk samen met mijn mama Wendy,
papa Arno, broer Niek en Sil. Als ik groot ben wil ik
mama en dierenarts worden. Ik heb met Laarbeek actief
mee gedaan met badminton en toen vond ik het zo leuk
dat ik erbij ben gegaan samen met mijn bff Esmee. Ik
vind het heel leuk omdat ik les krijg van Evi en die kon
ik al een beetje. Bij de training vind ik het shuttle hoog
houden het leukst, als het lukt tenminste. Mijn andere hobby’s zijn dansen daar zit ik ook bij en skiën.Als ik op vakantie
ga vind ik Oostenrijk of Frankrijk het leukste om te skiën. Verder
houd ik heel erg van dieren en ijsjes eten.
Ik ben Theun Reloe. Ik ben 8 jaar oud en zit in groep 4
van ’t Otterke bij juf Milou. Ik heb nog een grote zus, Wieteke. Mijn papa en mama heten Frank en Jeannette.Ik
vind het erg leuk om te badmintonnen. Het leukste tot nu
toe vind ik de avond dat de Pieten mee kwamen doen.
Naast badmintonnen zit ik ook nog op trommelles. Ik
vind zwemmen ook erg leuk en doe dit graag op vakantie en thuis in ons eigen zwembadje
Hallo, ik ben Esmee Dijk en begin januari ben ik 9 jaar geworden.
Ik zit op een hele leuke school, De Raagten in groep 4. Ik heb in de vakantie meegedaan met
badminton via Laarbeek Actief. Dit vond ik erg leuk en
daarom ik ben samen met mijn vriendin Fenne en mijn
broertje Rubin lid geworden en komen wij elke vrijdagavond badmintonnen. Op dit moment zit ik ook op zwemles (en ga ik deze maand afzwemmen voor mijn C diploma), knutselclub en de scouting.
Ik ben Rubin Dijk en ik ben 5 jaar. Ik zit in groep 2 bij
meester Thijs op De Raagten. Ik heb net als mijn zus Esmee meegedaan in de vakantie met badmintonnen via
Laarbeek Actief. Ik heb hier ook vriendjes die op badminton zitten, dus dit vind ik erg leuk. Ik kan vaak niet
wachten totdat het vrijdagavond is. Ook ga ik naar de
scouting en zit ik op zwemles.
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Zwarte pieten op bezoek

Jeugdtrainers krijgen een cadeau van
Sinterklaas.
Het is al weer even geleden, maar op 1 december
was het een drukte van
belang in de zaal. Het
was ouder/kind avond,
alle kinderen kwamen
badmintonnen met een
van hun ouders. Helaas

12

kwam er van badminton
niet veel terecht. De
jeugdbegeleiding
had
ipv. badminton spelletjes
allerlei spellen klaargezet die met sinterklaas te
maken hadden.

MINIMIKS Januari 2018

De mini’s en de pupillen in
het eerste uur kwamen om
18.30 uur de zaal binnen
en zij zagen meteen dat
het anders was dan normaal. Er lagen allemaal
pakjes in de zaal en de netten waren niet opgezet.
Vreemd. Maar al snel werd
duidelijk waarom dat zo
was. Binnen de kortste keren lag de zaal vol pepernoten en huppelden er drie
Zwarte Pieten vrolijk door
de zaal. In de zaal, op de
tribune en in de kantine
werden de spelletjes gespeeld. Het ging er fanatiek aan toe. Zowel de ouders als de kinderen hadden er plezier in. Zo moesten er cadeaus gestapeld
worden, was er een pakjesrace, er werd gekleurd,
geschminkt en gedanst.
Na afloop van de spellen
werd er in de zaal een
groepsfoto gemaakt en
kregen de kinderen in de
kantine nog een glaasje
ranja en van de pieten een
chocolade Sinterklaas.
Toen de zaal weer schoongeveegd was begon de
jeugd uit het tweede uur
aan een husseltoernooitje.
Naast ouders waren er ook
opa’s, oma’s en broertjes
en zusjes meegekomen.
Elke 10 minuten werden er
nieuwe wedstrijden op de

baan gezet. Na afloop ging
ook deze groep naar de
kantine en ook zij mochten
op de foto met zwarte piet.
Na deze fotosessie hadden

de pieten nog een verrassing voor de jeugtrainers
van Mixed. Iedereen kreeg
een nieuw trainingsvest
met opschrift Jeugdtrainer

BC Mixed. De avond was
weer geslaagd en hopelijk
zien we de pieten volgend
jaar weer terug.

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Proost op 2018

Proosten op een gezond en vooral sportief nieuw jaar.
Ook in het nieuwe jaar wordt er bij Mixed weer
veel georganiseerd voor alle leden. Op vrijdag 5
januari begon dit met de nieuwjaarsreceptie
voor de senioren. Maar ook de jeugd werd voor
het begin van de training verrast met kinderchampagne.
De jeugdtraining van het eerste uur begon met een
knallende kurk (die door Wendy vakkundig de lucht
werd ingestuurd) en dienbladen vol overheerlijke
kinderchampagne. Daarna volgde een rustige training om het nieuwe jaar goed te beginnen. Nadat
de jeugd van het tweede uur geproost hadden met
hun bubbels werd daar een husseltoernooitje georganiseerd.

14
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NBBJ Wedstrijddag
Op zaterdag 25 november werd voor de 5e keer
(Lustrum) de NBBJ/Badmintonplanet wedstrijddag georganiseerd in
sporthal Ussenstelt te
Oss. Het doel van deze
dag is om zo veel mogelijk wedstrijden te spelen, zowel enkelspel als
dubbelspel.
Ook van onze vereniging
deden er meerdere kinderen mee. Zij trainen allen bij de NBBJ.

Vroeg uit de veren
voor leuke wedstrijden.
Door Jente Jansen

"Hoelaat moet ik mijn wekker zetten?' ' 7 uur." Zo
vroeg!! Jazeker, je moet er
wat voor over hebben om
een leuk toernooi te spelen. Neva, Rune, Marik,
Mirne, Lieke, Irene, Robin,
Eva en Jente hadden het
ervoor over. Om 8.45 werd
er van ons verwacht dat we
in Oss klaarstonden om de
eerste wedstrijden te spelen. Normaal is het natuurlijk dat je dan nog super
lang moet wachten, maar
en daarom is dit toernooi
nog veel leuker, je wordt
snel omgeroepen en speelt
15 minuten op een baan

een wedstrijd. Geen prijzen, en de puntentellingen
moest je zelf bijhouden.
Leuk toch! Gewoon spelen
zonder de zenuwen te hebben doordat je zo super
graag wilt winnen.
Het toernooi in Oss was,
net als ieder jaar, weer georganiseerd door de NBBJ.
Waardoor je, als je natuurlijk niet bij de NBBJ zit, allemaal nieuwe tegenstanders tegenover je hebt
staan. Heel de dag door
had iedereen er wel 8 wedstrijden of meer opzitten.
Je kon spelen in de enkel
en in de dubbel. Voor de
klasse van U 11 had iedereen iedere keer een andere dubbelpartner maar zodra de leeftijden hoger waren, werden de spelers
vaak de hele tijd aan deMINIMIKS Januari 2018

zelfde partner gekoppeld.
Natuurlijk moeten er ook
uitzonderingen zijn, in de
categorie U 16 werd er ook
de hele tijd gewisseld van
partners. Handig toch?
Nou nee. De ene speelde 4
wedstrijden achter elkaar
en de ander zat al 5 rondes
stil. Maar ondanks dit, had
iedereen genoeg gespeeld
om er een geslaagd dagje
van te hebben gemaakt.
Aan het eind van de middag werd iedereen gemixt
met elkaar, groot of klein,
jong en iets ouder. Maakt
niet uit! De laatste 3 rondes
bestonden uit dit soort
wedstrijden. Dus zo had iedereen nog een laatste
knaller en leerde de kleintjes nog wat meer bij. Dus
al met al een zeer geslaagde dag geweest
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De Wit jeugdtoernooi BC Schijndel

Mandarijnen
toernooi.
Door Jente Jansen

Op 27 december om 9:00
stonden er weer een paar
sportievelingen van Mixed
klaar om een paar leuke
wedstrijdjes te spelen. Het
toernooi werd gehouden in
Schijndel. Op diezelfde dag
was er ook het oliebollen
toernooi. Maar de 7 leden
van Mixed die meededen
aan het toernooi in Schijndel waren wat meer in voor
wat spanning in de wed-

16

strijden. De wedstrijden
begonnen met de Singles.
Helaas was er een systeem toegepast dat als je
je eerste single verloor. Je
het kon schudden voor de
rest van de dag. Dus,
maar hopen dat de singles goed gaan. Helaas
was dit niet het geval. Vrijwel alle 7 lagen er meteen
na het spelen van hun
eerste single al meteen
uit, we konden dus geen
singles meer spelen die
dag. Het systeem dat
werd toegepast is voor de
wat oudere badmintonners wel bekend. Je had 2
tot 3 sets van 21. Voor de
kleinere was dit wel even
wennen, maar het werd
meteen zonder problemen toegepast. Nadat we
er allemaal in de single al
uit lagen was het dus
maar hopen dat we wat
meer geluk hadden in de
dubbels. Voor Mirne die
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partner wanted had samen
met Melissa, Irene en Lieke was dit wel het geval.
Die kunnen met trots zeggen dat ze een paar wedstrijden hadden gewonnen. Marik en Finn die
hadden het wat zwaarder
te voorduren en hadden
een mooie tegenstand geleverd alleen waren de tegenstanders helaas te
moeilijk voor ze. Ook in de
gemengd dubbel werd er
gespeeld. Helaas ging dit
precies hetzelfde als de
andere wedstrijden. Na
wat tegenslag lag iedereen
al vrij snel meteen uit het
gemengd spel. Ook al werden er deze dag veel wedstrijden verloren, het zorgden er niet voor dat de gezelligheid er minder op
werd. Er waren creatieve
manieren om elkaar tijdens
het lange wachten bezig te
houden. Zo vlogen er heel
wat spullen rond toen ze
een katapult hadden gemaakt. Ook werden er
door de dag heen redelijk
wat mandarijnen gegeten,
die kon je daar gewoon
pakken. Daar konden ze
natuurlijk ook wel wat leuks
mee doen. Dus ondanks
alle tegenslagen konden
we allemaal vertrekken
met een glimlach. Het was
een leuke dag geweest, en
het was heel gezellig.

Start Best toernooi 2018
Zoals elk jaar start Bc Alouette het
nieuwe jaar met een groots jeugdtoernooi, het Badmintonplanet
Start-Best toernooi. Zo werd het dit
jaar op zaterdag 6 januari georganiseerd. Er hadden zich ruim 110 spelers aangemeld. De dag begon om
9.00 uur en werd afgesloten om
18.45 uur.

Eerste plaats HE U11 voor
Rune van der Vorst.
Door Rune van der Vorst

Op zaterdag 6 januari was er een toernooi
in best, het Start Best toernooi. Daar hadden Neva, Lieke en ik aan mee gedaan. Ik
had mee gespeeld met u-11, ik had me ook
wanted ingeschreven voor de dubbel maar
dat was er niet van gekomen. Ik had alleen
meegedaan met de singel en dat waren
maar 4 wedstrijden dus ik moest heel lang
wachten. De eerste paar wedstrijden had
ik makkelijk gewonnen, maar de laatste
wedstrijd had ik het wel moeilijk en ik had
wel gewonnen en daardoor de eerste prijs.
Lieke had mee gedaan met de u-13, maar
Lieke deed mee aan de singel en damesdubbel dus Lieke had 8 wedstrijden gespeeld. Hierdoor hoefde Lieke niet zo veel
te wachten, ze had het wel goed gedaan
maar ze had helaas geen beker. Neva had
mee gedaan met de u-15, maar Neva
moest een groep hoger want ze zit bij de
badmintonschool. Zij had ook de singel en
de damesdubbel er waren maar 2 singels
en 2 dubbels dus in het totaal ook 4 wedstrijden. De dubbels waren moeilijk en zijn
verloren maar bij de singel heeft ze een

wedstrijd gewonnen een verloren. Als beloning kwam er ook een frietkar, waar we
een lekkere puntzak friet kregen en een
snack. Toen was de prijsuitreiking en
mocht ik op het podium en kreeg ik een
hele mooie beker.
Groetjes van Rune
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Open jeugd toernooi BC Mixed 2018
A.s. zondag 4 februari

Hoi ik ben Suzie Coppens
10 jaar, samen met mijn
broertje & zusje, papa &
mama en onze 2 honden
Bas & Pip woon ik in Beek
& Donk. Wij zijn pas verhuisd en nu is onze tuin
ook groot genoeg om te
kunnen badmintonnen. Ik
vind het super leuk dat ik
de mixed pen heb gekregen.
Ik zit in groep 7 van kind-

centrum De Raagten in
Beek & Donk. In mijn klas
speelt er niemand badminton dan vind ik wel jammer. Een paar jongens uit
de klas zeggen dat badminton heel makkelijk is ,
nou als ze tegen mij een
wedstrijdje hebben gespeeld piepen ze wel anders. Badminton zit in de
familie. Mijn Opa deed het,
Isabeau & Jimmie doen
het en mijn papa doet het,
alleen is hij soms een
beetje onhandig hij heeft
zichzelf al een keer met
een racket geslagen en
ook ligt hij regelmatig op

de grond.
Later wil ik graag dierenarts worden, Dr. Pol is mijn
grote voorbeeld, ik kijk zijn
programma iedere dag. Ik
heb zijn boek gelezen en
ben ook naar zijn theater
show geweest. Wat me
echt gaaf lijkt is om echt
een keer naar zijn praktijk
in Michigan te gaan.
Verder vind ik het leuk om
te tekenen en luister ik
graag naar muziek.
Ik vind Mixed een hele gezellige club, niet alleen het
badmintonnen maar ook
de jeugddag en het kamp
vind ik altijd erg leuk.

Jij komt toch zeker ook kijken!

Puzzel
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Uitslagen Jeugd competitie
Dat.
26-11

10-12

17-12

Team

Dat.

Bakel 1 - Mixed 1

6-2

Mixed 4 - Mierlo 5

6-2

Mierlo 4 - Mixed 4

Standenlijst jeugd

Mixed 6 - Hanevoet 1

5-3

Mixed 3 - Mixed 2

0-8

6-2

MIerlo 2 - Mixed 1

4-4

Mixed 6 - Mierlo 8

1-7

Mixed 4 - Phoenix 1

6-2

Phoenix 2 - Mixed 6

6-2

Con Brio 1 - Mixed 4

0-8

14-01

04-03

11-03

18.03

20

B KLASSE

C KLASSE

1

Mierlo/BCAB 1 6-32

1

Mixed 2

7-39

1

Mierlo/someren 4 10-65

2

Bakel 1

5-27

2

Mierlo 3

7-37

2

Mixed 4

10-58

3

Mierlo 2

6-25

3

Bakel 2

7-37

3

Phoenix 1

10-43

4

Brabantia 1

5-17

4

BCAB 1

7-26

4

Mierlo 5

10-42

Mixed 1

5-14

5

Mixed 3

7-21

5

BCV 73 3

10-30

BCV/Gemert 1 5-13

6

BCV 73 2

7-8

6

Con Brio 1

10-2

Mixed 7 - BCV 73 5

4-4

BCV 5 - MIxed 7

4-4

5

Hanevoet 3 - Mixed 7

2-6

Hanevoet 2 - Mixed 7

8-0

6

Mixed 2 -- Mierlo 3

3-5

BCV 2 - Mixed 2

0-8

Mixed 3 - Bakel 2

1-7

BCAB - Mixed 3

5-3

D KLASSE

BCAB 2 - Mixed 5

4-4

Mierlo 6 - Mixed 5

3-5

Bakel 3

1

Mierlo 8

8-54

1

Hanevoet 2

10-69

1-7

1

10-62

MIxed 5 - Bakel 3

Mixed 5 - Mierlo 7

3-5

2-6

2

Mierlo 7

10-61

2

Phoenix 2

8-41

2

Phoenix 3

8-50

Mixed 1 - Mierlo 1
Mixed 6 - Mierlo 9

3-5

3

BCAB 2

10-34

3

Hanevoet 1

8-35

3

Hanevoet 3

10-28

4

Mierlo 6

10-31

4

Bakel 5

8-32

4

Mixed 7

10-23

5

Mixed 5

10-30

5

Bakel 4

8-32

5

BCV 73 5

10-22

6

Someren 1

10-22

6

Mixed 6

8-22

7

Brabantia 2

8-21

8

Mierlo 9

8-19

21-1

Programma Jeugd competitie
Dat.

A KLASSE

BN

Tijd

Dat.

BN

Tijd

9.30

BCV 73 - Mixed 1

1

9.30

Mixed 5 - BCAB 2

14

9.30

Mixed 7 - Hanevoet 3

15

11.15

Mixed 5 - Someren 1

14

11.15

Phoenix 3 - Mixed 7

5

9.30

Mixed 2 - Bakel 2

1

9.30

Mixed 6 - Bakel 5

14

9.30

Mixed 3 - BCV 73 2

2

11.15

Mixed 6 - Bakel 4

14

9.30

Mixed 4 - Mierlo 4

3

25-03

Scoringspercentages jeugd
Scoringspercentages Jongens

Scoringspercentages Meisjes

9.30

Mixed 3 - Mierlo 3

1

11.15

Phoenix 1 - Mixed 4

5

9.30

Brabantia 1 - Mixed 1

3

9.30

Mierlo 8 - Mixed 6

11

9.30

BCV 73 - Mixed 4

14

11.15

Mixed 6 - Brabantia 2

14

1

Pleun Schenk

11.15

Mierlo 5 - Mixed 4

14

9.30

Mierlo 1 - Mixed 1

2

2

08-04

H KLASSE

E KLASSE

s

w

%

18

17

94

1

Koss vd Wijdeven

Neva van der Vorst 23

17

74

2

Joran Jansen
Lucas van Deursen

s

w

%

13

12

92

9

8

89

17

14

82

9.30

Mixed 2 - BCAB 1

2

9.30

Mixed 5 - Mierlo 6

5

3

Mirne Jansen

19

13

68

3

9.30

Mixed 1 - Bakel 1

5

11.15

Bakel 3 - Mixed 5

15

4

Jente Jansen

18

12

67

4

Brady Bots

14

10

71

9.30

Mixed 7 - Phoenix 3

12

5

Imke de Beer

21

14

67

5

Mathijs Janssen

9

6

67

11.15

Mixed 7 - Hanevoet 2

12

6

Kelly de Louw

15

9

60

6

Nick Meulensteen

6

4

67
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Kapelstraat 19
Beek en Donk

Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

www.ven-hollanders.nl

Telefoon:
0492466028

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

info@de4seizoenen.com

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334 Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl

22

MINIMIKS Januari 2018

MINIMIKS Januari 2018

23

Training senioren.
Training competitie teams M1 t/m M7 en M8 en recreanten

Nieuwe clubshirts
Pasdagen
voor clubshirts.
Op Vrijdag 22 december 2017 en
Vrijdag 5 januari 2018 werd er
volop gepast in de zaal.
Op deze avonden konden nieuwe
clubshirts gepast en besteld
worden.
Omdat het oude shirt uit de collectie is gegaan moest het bestuur op
zoek naar een nieuw shirt. Het
nieuwe shirt is van Balans Sports
en wordt in zijn totaliteit bedrukt. Er is door Roger een ontwerp gemaakt aan de hand
van de bekende stijl van de afgelopen jaren. Inmiddels zijn er 106 shirts in bestelling en
ze worden waarschijnlijk eind februari of begin maart geleverd. Heb je nog geen shirt
besteld en zou je dat alsnog willen dan kun je dit doorgeven aan het bestuur. De shirts
kunnen per 10 stuks besteld worden, dus het kan zijn dat het dan wat langer gaat duren.
.

Maand

20.40-21.30 uur

21.30-22.20 uur

Februari 2 en 26

M1/M2/M3/M4

M5/M6/M7

Februari 9 en 16

Vrij spelen

Maart 9, 16 en23

M5/M6/M7

Maart 2 en 30

Vrij spelen

April 6, 13 en 20

M1/M2/M3/M4

April 27

Vrij spelen

Mei, juni en juli

Geen training

M1/M2/M3/M4
M5/M6/M7

20.50-21.30

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

BC Mixed Logo
achterzijde

Mixed op
voorzijde

Balans logo op
linker mouw
Voornaam op
rechter mouw

Ontwerp Shirt BC Mixed
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Uitwisseling met BC Alouette

Dit jaaroverzicht is niet
alleen bedoeld om in het
clubblad nog eens terug
te lezen wat er allemaal
voor activiteiten zijn geweest het afgelopen jaar.
Het artikel wordt ook opgeslagen in het archiefsysteem. Zo wordt het
samen met alle andere
jaaroverzichten,
bijgehouden vanaf 1991, een
geschiedenisdocument
voor de vereniging en
dat vormt dan weer een
onderdeel van de geschiedschrijving
van
Mixed.

De Return
Door Ton SLaets

Vrijdag 15 december werd de sporthal omgetoverd tot showhal voor de kerstrollershow van de Oude Molen. Een jaarlijks terugkerend evenement. Onze vereniging staat met plezier de trainingsavond af voor dit geweldige evenement. Elk
jaar wordt er dan naar een alternatief gezocht. Dit jaar was dat de uitwisseling
met BC Alouette. Eerder dit jaar vlak voor de zomervakantie was de vereniging
uit Best al bij ons in d’n Ekker op bezoek geweest Nu was het tijd voor de return.
Met twintig spelers en twee supporters vertrokken we naar Sporthal Naastenbest in
Best. Er was deze avond een husseltoernooitje georganiseerd. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het
niveau van de spelers. Dat leverde mooie wedstrijden op, waarbij
het plezier hoog in het vaandel
stond. Na de
wedstrijden werd
er gezellig nog
wat nagekletst in
de sportkantine.
Het was wederom een gezellige
en
geslaagde
avond.
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Jaaroverzicht 2017
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Januari
Het Mixedjaar werd geopend op vrijdag 6 januari;
de jeugd begon met een
BadMINIton vakantie activiteit en de senioren met
een gewone training. In de
kantine werd een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden met een uitgebreid

koud en warm buffet. Op
de tweede vrijdag van het
jaar werd de zaal omgebouwd voor het Kwizut
feest, maar was er in de
kantine een kaartavond.
Winnaar van Kwizut 2016
werd 'Kwitnie Hoestom'.
Het Mixedteam werd 8e
van de 118 teams. Het
eerste notulenboek uit
1961 werd gescand, gerestaureerd en in het archiefprogramma opgeslagen. Kinderen van de eerste trainingsgroep hadden
het examen afgelegd voor
het Badminton Basisdiploma. 25 jaar geleden
vond het huwelijk plaats
van Ruud en Marlie, die
elkaar bij Mixed 'vonden'.
Op 29 januari vond het
Open Jeugd Mixedtoernooi plaats met 113 deelnemers en 377 wedstrijden, met als winnaars in
de A-klasse Robin Slaets
en Michael Hollanders.
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Door de tijdelijke afwezigheid van Jan werd de rekreantentraining door Dora
en Toon gegeven.
Februari
Op 4 februari slaagden
Marieke, Wendy, Monika
en Ton voor hun diploma
sportleider (SL2 trainer).
De Kaderavond stond in
het teken van een proeverij. De jeugd vierde een
kleurrijk en gezellig carnaval bij Mixed en de senioren speelden gewoon badminton en hielden het rustig in de kantine. Jeugdteam Mixed 7 kampioen in
de competitie. 5 medailles
heeft Mixed behaald bij de
Brabantse
Jeugdkampioenschappen Badminton
in de sporthal De Slagen in
Waalwijk. Ook deze maand
vond er op initiatief van
Mixed een extra ledenvergadering plaats van de
HBB in verband met het
zoeken naar nieuwe hoofdbestuursleden.
Maart
17 maart was het heel erg
druk in de zaal, het was
vriendjes en vriendinnetjes
avond voor de jeugdleden.
Op 18 maart waren 6
jeugdspelers van Mixed
uitgenodigd om mee te
doen aan de voorspeeldag
van de NBBJ (Noord-Brabantse Badminton Jeugd-
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selectie) in Oss. Door te
weinig inschrijvingen ging
dit jaar het Senioren kampioenschap van de HBB niet
door.
April
Geen grap wel de jaarlijkse
feestavond van mixed op 1
april, in de eigen kantine
van gastheer Hans van
Gend met dit jaar DJ Jorg
Krijnen. Op 5 april wordt er
door Wendy een badmintonclinic gegeven op de
BSO. De jeugdkommissie
maakt een groepsapp aan
voor het jeugdkamp en de
voorbereidingen daarvoor
zijn in volle gang. Op donderdagavond 6 april werd
seniorenteam 4 kampioen
in de eerste klasse van de
Helmondse
Badminton
Bond (HBB). Een paar dagen later op zondag 9 april
volgde jeugdteam 6 . Op
21-22-23 april organiseert
de jeugdkommissie haar
twee-jaarlijks jeugdkamp,
ook deze keer weer in Elsendorp en deze keer met
als thema de Efteling.
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Mei
De
kompetitieteams
Mixed 7 en 8 worden apart
getraind en wel door Ton
en Ruud. Ook een aantal
recreanten neemt daar
aan deel. Hoogste scoringspercentage bij de
jeugd; Kelly de Louw
(100%) en Andrew Bots
(97%). Bij de senioren
Anne Kluijtmans (82%) en
Jan de Jong (85%). Ook
vond de huldiging plaats
van alle HBB-kampioenen
en de winnaars van de bekerwedstrijden. In het
mei-nummer van de Minimiks worden de nieuwe
kompetitieteams bekend
gemaakt. 19 mei was de
Ouder-kind avond
Juni
De eerste vrijdag van
deze maand vond er weer
een gezellig husseltoenooitje plaats in een aardig opgewarmde sporthal.
Op 13 juni vertrokken Eize
ne Lidy vd. Veght (ouders
van Harrie en Paul) naar
Ghana voor de Stichting
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Vrienden van Ghana met
oa. opgehaalde oude badmintonrackets. Daags na
de heetste dag in Nederland, 23 juni, was het toch
nog redelijk druk in de zaal.
Op die vrijdag was het de
laatste training voor de
competitie en nam trainer
Festus afscheidt. De laatste Minimiks van het seizoen wordt uitgesteld.
Juli
7 juli houdt mixed een geplaatst husseltoernooitje
met BV. Alouette uit Best.
Op 14 juli sluit Mixed haar
seizoen af met een apenspel voor de jeugdleden en
een afsluitingsavond in de
kantine met buffet voor de
senioren en gaat op vakantie
Augustus
De eerste clubavond voor
Mixed, althans voor de senioren, in het nieuwe seizoen 2017-2018 was op 18
augustus en deze was redelijk druk. Zaterdag 26 augustus was de jaarlijkse
Mixed-Grill bij de familie
vd.Veght.
September
Op 10 september deed
Mixed mee aan het evenement 'Laarbeek Sportief'
(badMINIton stond centraal) waarbij zo'n dertig
sportverenigingen en organisaties zich presenteerde.
Voor de centrale Jeugdtraining van de HBB werd een
sporthal in Mierlo vervangen voor een kleinere hal
met 4 banen in Stiphout.

11 september vond de HBB
Algemene
vergadering
plaats. Er doen 7 jeugdleden van Mixed mee met
badmintonselectie
voor
jeugdspelers in Noord-Brabant (NBBJ). Er werd gezocht naar een nieuwe seniorentrainer. Tot deze gevonden is gaat Ton Slaets
de teams 1 t/m 6 trainen en
Ruud Fransen samen met
Jan Driessens en Dora
Polman gaat de teams 7 en
8 en de recreanten trainen.
Oktober
Op 13 oktober vond de
jaarlijkse ledenvergadering
plaats van Mixed, Peter
van leuken is afwezig vanwege ziekte. 14 okt Dutch
Open 2017, een bus met
mixedleden gaat er heen.
De jeugdleden die mee waren gegaan kregen een
badminton-clinic. De redactie inventariseert of de
leden De Minimiks in papier willen ontvanger of
een digitaal. Er worden
nieuwe klubshirts getest.
Op de laatste vrijdag van
deze maand was er een
vriendjes- en vriendinnetjes-avond georganiseerd

voor de mini's.
November
Op 3 en 4 november vonden de clubkampioenschappen plaats; Prijswinnaars bij de jeugd: Jente
Jansen en Koss vd. Wijdeven, en bij de senioren:
Robin Slaets en Jan de
Jong. De Barry van Heerwaarden prijs was dit jaar
voor Toon Slaets. Yvonne
Lahaije is 40 jaar lid van
Mixed. Angela stopt met
haar redactiewerk. De redactie wijst de leden op het
clubbladenarchief op de
website. Op deze pagina
vind je de minimiksen van
de afgelopen jaren. Het no-
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vember nummer van de
Minimiks, de 6e, bleek later de laatste van het jaar.
December
Op 1 december heeft
Mixed een Pieten- en ouder-kind-avond. Vrijdag
15 december is er een uitwisseling met BC.Alouette uit Best en was de zaal
dicht vanwege de opbouw
van de Kerstshow. De
zaal was ook dicht op 29
december omdat daar de
dorpsquiz van Beek en
Donk, Kwizut, werd gestart. Dat hield automatisch in dat vrijdag 22 december de laatste speelavond was van 2017. De
zaal was redelijk bezet en
de nieuwe clubshirts konden worden gepast. In
2017 had Mixed gemiddeld 183 leden (in 2016
was dat 178). Het jaar
werd afgesloten met de
Mixed-kerstkaart waarop
het voltallig bestuur in de
sneeuw. En zo glijdt Mixed
haar 56e jaar uit.
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Gaatjes vuller
ik zeker.

Wie weet wat een gaatjesvuller is??
Hmmmm….bij velen gaat
meteen de gedachte naar
de meest bekende gaatjesvuller. Namelijk de tandarts. Ik vind tandartsen niet
fijn, het zou een stuk fijner
zijn als ook bij mijn tandarts
de gaatjesvullende pasta
door “onze eigen” Marlie
(tandartsassistente van beroep) zou worden aangegeven. Marlie zou mijn
hand dan vasthouden en
me vol medeleven aankijken boven haar mondkapje, ze zou me, zo stel ik me
voor, diep in de ogen kijken
en zeggen dat ik even flink
moest zijn. Ik zou een stuk
flinker zijn als ik bij een volgende tandarts bezoek
Marlie mee zou kunnen nemen. Ik denk ook dat ik dat
best zou kunnen vragen, ik
denk zelfs dat heel Mixed
dat zou kunnen vragen,
wat let je…… Je kunt haar
op vrijdag bereiken in de
sporthal, mocht het nodig
zijn, vindt ze niet erg…weet
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Maar goed, terug naar het
woord “gaatjesvuller”
We hebben, denk ik, de betekenis van het woord opnieuw uitgevonden tijdens
de vergadering van de Minimiks waar ik voor het
eerst aan deel mocht nemen. Marlie opperde dat
het makkelijk zou zijn als
ze wat geschreven stukjes
in haar portefeuille zou
kunnen hebben zodat, als
er gaatjes ontstaan in haar
layout, ze die op zou kunnen vullen met geschreven
stukjes. Arne onze voorzitter Minimiks zonder voorzittershamer, als in rijst
zonder wit, als in bloed
zonder rood als in gras
zonder groen…. opperde
dat hij en ik zonder enige
twijfel wel wat stukjes uit
onze mouw zouden kunnen schudden voor Marlie
om te bewaren en in te zetten waar nodig.
Als Arne nou een hamer
zou hebben (want ik heb
het opgezocht, een hamer
staat voor “orde”) dan zou
er “orde” zijn geweest in
het volgende.
Het is namelijk zo dat anders dan Arne, onze schrijvendeMinimiksvoorzitterzondervoorzittershamer,
ben ik geen gelouterde
schrijver en toch zeker
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Nieuwjaarsreceptie
geen professionele gaatjesschrijver om gaatjesvullende teksten te schrijven.
Goed, ik schrijf wel eens
wat hier en daar maar zonder druk en in mijn eigen
tempo, dan lees ik het nog
eens over, dan nog eens
en nog een keer om vervolgens heel voorzichtig te
gaan bedenken dat het
misschien ook door anderen gelezen zou kunnen
gaan worden. Nu ben ik
gebombardeerd tot gaatjesvuller (en dat klinkt minder belangrijk dan het is)
en moet ik snel “orde” zien
te scheppen in mijn hoofd.
Wanneer komt de nieuwe
Minimiks uit? Wanneer wil
Marlie het eerste stukje
UITERLIJK hebben Waar
haal ik de tijd vandaan?
……..EN WAAR MOET IK
OVER SCHRIJVEN????
gelukt,
Groetjes Katja (gaatjesvuller in opleiding)

Traditionele drukte.
Tijdens de eerste avond van het nieuwe jaar was het
bij de senioren erg druk in de zaal. Dat is traditioneel
zo tijdens de avond van de nieuwjaarsreceptie. Ook
leden die door blessures tijdelijk aan de kant staan komen dan toch even naar de zaal voor een gezellige
avond. Om half elf sprak onze voorzitter Ton Slaets
samen met de andere bestuursleden de ruim 60 aanwezigen kort toe, mooi was hoe hij de prachtige
vriendschappen noemde die binnen onze club door de
jaren heen zijn ontstaan. Mixed is daardoor, net als FC
Barcelona “mas que un club”, oftewel meer als alleen
maar een club! Vervolgens werd er geproost op een
gezond en sportief 2018. Daarna werd een heerlijk
koud en warm buffet geopend dat ook dit jaar weer
aangeboden werd door Hans van Gend., de uitbater
van Sportcafé d’n Ekker. Onze bijzondere activiteiten
commissie stak de mouwen uit de handen en maakte
samen een geweldig buffet klaar Het bleef nog lang
druk en gezellig in de kantine.

Praatjes vullen
(geen) gaatjes !
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Kwizut 2017

Een groepsfoto maken was een van de opdrachten tijdens kwizut. (Feestend in polonaise omdat
wij kwizut een feest vinden. Verder moesten er 3 wereld delen te zien zijn en de locatie moest in
beeld zijn.)

Geslaagde editie
Kwizut voor team
BC Mixed
Door Bart Vaessen
En toen was het opeens 29
december 2017. Met opnieuw een grote groep
deed BC Mixed mee aan
Kwizut. Net als andere jaren verliep de voorbereiding vlekkeloos. De familie
Fransen zorgde ervoor dat
het de deelnemers aan
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niets ontbrak. Kort na
18.00 uur stroomde het
huis vol met laptops, tablets en heel veel makeup. De organisatie van
Kwizut maakte die middag
namelijk bekend dat de
groepen met een heuse
drag queen op de proppen
zouden moeten komen.
Iets dat een korte discussie tot gevolg had. Maar er
was die dag weinig tijd
voor discussie. Er moesten immers vragen worden beantwoord, puzzels
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worden opgelost en reeksen worden afgemaakt.
Tussen het bakken, vloggen en timmeren door
moesten we aan de slag
met onze drag queen en
een flink deel ging naar
buiten voor tal van opdrachten. Hoezo discussie?
Staatsomroep
Rond de klok van 18.30 uur
kwam Ruud en Ton, we
hadden ze live kunnen zien
op de Laarbeekse Staats-
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ve quizavond een einde.
BC Mixed zou BC Mixed
niet zijn als een bezoekje
aan de afterparty zou worden overgeslagen. In CaféZaal van der Burgt werd
nog lang nagepraat over de
complexe vragen en de
enorme hoeveelheid aan
opdrachten. Op geen en-

omroep, binnen met een
pakket vol opdrachten. We
konden aan de slag. Aan
de slag met foto’s van dictators, achterlichten. Aan
de slag met voetbalvragen
en aan de slag met een insectenhuis. Terwijl de jongeren onder ons zich vol
overgave bezighielden met
en vlog ging een ander
deel naar de Rabobank,
voor weer een opdracht.
Zelden kende Kwizut zoveel verschillende opdrachten. “Bijna niet te
doen”, was een veel ge-

hoorde opmerking.
Afterparty
De laatste poeders en lippenstift werden aangebracht toen het einde van
de avond naderde. Met een
flinke snelheid toog een
groot deel van team BC
Mixed naar ’t Anker. In de
geur van make-up, jurken
en baardgroei konden we
zien hoe onze burgemeester de ene na de andere
drag queen van top tot teen
bekeek. Kort daarna kwam
aan de drukke en intensie-

kele manier konden we
toen nog weten welke prestatie wij hadden neergezet.
Het kon alle kanten op. Wat
de uitslag ook zou worden,
een leuke avond konden
we afvinken.
Na het vuurwerk
Weken met oliebollen,
vuurwerk, bier, katers en
goede voornemens volgden. Op vrijdagavond 12
januari zagen wij vanuit de
kantine hoe de vele vrijwilligers van de Beek en
Donkse scouting zich, onder leiding van onze bekende Ties, vastbeten in de
opbouw van de feestzaal.
Uiteraard was ook Toon
weer van de partij. De dag
erna verzamelde een groot
deel van de groep zich om
19.15 uur voor Sporthal d’n
Ekker. Het uur van de waarheid. Vanavond zouden we
horen of wij opnieuw hoog
op de ranglijst zouden eindigen of dat we tevreden
moesten zijn met minder.

Concurrenten
De
zaal
vulde zich
in rap tempo met bijna
3000
deelnemers. Stuk
voor stuk
vriendelijke
mensen, maar tegelijkertijd
keiharde concurrentie. En
de concurrentie keek met
ons mee op het grote
scherm, waar de naam
van BC Mixed prominent
te zien was op regel 2.
Zonder al te veel zorgen
kwamen we het eerste
uur door. Rondjes werden
gehaald en toiletbezoeken werden afgewisseld
met discussies over de
Laarbeekse politiek. Hoewel het vertrouwen in een
goede afloop vooraf niet
hardop werd uitgesproken, groeide ons zelfvertrouwen met de minuut.

Kwam het niet door de alcohol dan kwam het wel
door het scorebord, waar
nog altijd BC Mixed te zien
was. 20, 19, 18, 17… nog
altijd…
Vol trots mochten we genoegen nemen met een 5e
plaats op de ranglijst. Een
resultaat waarvan we alleen maar konden dromen
en een goed begin van
2018. Ruud en Marlie, namens alle deelnemers bedankt voor jullie gastvrijheid en iedereen succes
met de voorbereidingen
voor een nieuwe editie van
Kwizut!

Muzenlaan 2A,
5741NS Beek en Donk
www.sporthal-ekker.nl
06 30613560
0492 466263
info@sporthal-ekker.nl
Anne SLaets en Lieke Fransen maakten de vlog. (Deze is te
zien op facebook. BC Mixed - Kwizut 2017)
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Drag Queen team Mixut Martijn en team BC Mixed Paul
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Daar vraag je me wat...
Beste Minimiks lezers,
Vanaf Febr 2018 hebben we een nieuw vast item in onze MInimiks… Hierin wordt elke
editie een badminton collega gevraagd om willekeurig 10 vragen te trekken die in een
grote doos zitten. Die vragen worden, samen met een aantal “vaste” vragen verwerkt
in een stukje.
Als eerste hebben we Evi bereid gevonden om het spits af te bijten, waarvoor dank!!

Hoi allemaal,
Mij is gevraagd om te beginnen met de
nieuwe item ‘daar vraag je me wat!’.
Voordat ik mocht beginnen aan de vragen kreeg ik een formulier met wat vaste vragen, ik zal hiermee beginnen.

3)
Wat vind je heel irritant?
Onsportieve tegenstanders.
4)
Waar ben je goed in en waar
ben je slecht in?
Ik ben slecht in deze vragen te beantwoorden. Haha jeetje, woorden op papier zetten is niet mijn sterke kant. Terwijl ik beter ben om mezelf te verwoorden in een gesprek. Dat gaat me een
stuk makkelijker af.
5)
Waar ben je trots op?
Op mijn HBO-V diploma die ik afgelopen zomer heb behaald.

Ik ben Evi van Rixtel, 03-05-1995 geboren in Beek en Donk en daar woon ik nu
nog steeds. Sinds oktober woon ik samen met Paul vd Vegt.
Ik ben lid van BC Mixed sinds 1 oktober
2004.
Hieronder volgen de vragen die ik uit de
Op dit moment zit ik met mijn laptop op
doos heb getrokken….
de bank om de vragen te beantwoorden (om 20.00), aangezien de deadline
1)
Wat is het leukste kadootje
morgen is…
dat je ooit gehad hebt?
Ooh, met deze vraag ga ik veel cadeaus te kort doen. Dus kies ik niet voor
een cadeau maar voor de supriseparty
na mijn diploma uitreiking, dat was erg
bijzonder.
2)
Kijk je Netflix? Wat is je favoriete serie op Netflix (of anders op
TV)?
We hebben Netflix, maar dat kijk ik eigenlijk nooit..
Laatste serie die ik gevolgd heb en erg
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leuk vond was ‘Soof’, geweldige serie
(en humor). Deze heb ik gekeken via
Videoland.
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6)
Weet je nog wat je als eerste
kocht van je geld?
Nou, ik wilde vroeger altijd een PSV
shirt hebben. Maar hiervoor moest ik
sparen, dus dat heb ik (voor zover ik
weet) dat als eerste gekocht van mijn
geld. Met uiteraard mijn eigen naam er
achter op.

7)
Waar ben je dankbaar voor?
Dankbaar voor heel veel kleine dingen.
Klinkt heel cliché, maar doordat ik in de
zorg werk weet ik helaas ook hoe het
anders kan zijn.
8)
Dingen die je echt niet lust
Oké, een greep van wat ik écht niet lust:
koffie, oude kaas en geitenkaas!
9)
Welke vakantie zou je graag
willen overdoen en waarom?
De vakantie naar Indonesië. Het is daar
zo mooi en zoveel te zien dat ik de vakantie zo zou overdoen.
10)
Zijn er dingen die je niet
durft?
Paul zijn kippen voeren.. die kippen
beginnen al in het voerbakje te pikken
voordat er wat inzit, dus dat klusje laat
ik altijd aan iemand anders over.
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Storm teistert Nederland
Frans de Wind,
Door Katja van der Vorst

Jan de Wind was in het
land en liet flink van zich
horen.
Het was niet fijn in Nederland met die harde wind, op
internet en in het nieuws
kwamen spullen EN mensen voorbij gevlogen. Ik
stond wederom verbaasd
over de kracht van Jan. Jan
die met gemak mensen
over een plein liet waaien,
als lappenpoppen rollend
over de stenen. Jan, die
jongens met fietsen in de
hand over straat liet vliegen, echt bizar.
Jan was eng, binnenblijven
was het advies. Maar ja, je
zult toch naar je werk moeten. Goed, afspraken die
niet heel dringend waren
kon je afzeggen of verschuiven, maar school en
werk…dat moet gewoon
door, in principe.
Wind, wat is dat nou voor
fenomeen.
Ik moet je zeggen dat ikzelf
graag controle heb over
“dingen”. Pedro zou zeggen over ALLES, maar ik
vind dat wel meevallen,
“dingen” dekt de lading wel,
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vind ik….Pedro vindt van
niet. Maar als
je compleet
de
controle
verliest en als
een blaadje
over een plein
wordt gedwarreld
(nieuw
werkwoord)
word ik nieuwsgierig. Wat
is er voor nodig aan wind
om iemand te laten dwarrelen.
En dus heb ik WIKI even
bezocht:,
Wat is wind? Wind is een
natuurlijke luchtbeweging
van de atmosfeer. Deze
ontstaat door horizontale
luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting
worden beïnvloed door de
draaiing van de aarde en
eventueel de wrijving met
het aardoppervlak. Een
hele mond vol en erg ingewikkeld, maar laten we
verder kijken.
Wind wordt uitgedrukt in
Beaufort
Francis Beaufort was officier in de Royal Navy. Toen
hij commandant was van
het fregat Woolwich maakte hij een indeling in 13
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taal en een fraai zomerzonnetje. Ik denk dat Frans
waarschijnlijk niets van
badminton afwist omdat
het op een schip moeilijk
badmintonnen was, anders
zou hij het zeker geen
“geen vertier” hebben genoemd,

Pas in 1946 werd de nieuwe schaal van windsnelheden beschreven en
hadden we het over
“windstil” in plaats van
over “geen vertier”, dat
klinkt ook zo veel mooier.

dan slaan we even over,
nu kan het", het is “windstil”.
“Geen vertier” is beter als
gedwarreld worden, dat
heb ik dan weer van de
wind opgestoken.

"Hey Pietje, pak je racket,

Katja

Fair Play toernooi
windsterkten, aan de hand
van de zeilvoering van het
fregat.
Op de eerste plaats is het
dus eigenlijk Frans de
Wind, Nederlands voor
Francis, ipv Jan de Wind.
Ook interessant om te weten is dat voor Frans 0 BFT
werd aangeduid als “geen
vertier” (in zeiltermen) en
bv 5 BFT als “bovenbramzeilkoelte”. Ik vind echter
dat bij 0 BFT onze Frans de
mist in gegaan is, om in de
meteorologische termen te
blijven. 0 BFT is volgens
hem “geen vertier” en daar
zetten wij als badmintonners onze vraagtekens bij.

BC Mixed goed
vertegenwoordigd op het gezellige Fair Play
toernooi
Door Bas Fransen
Op zondag 28 januari was
BC Mixed goed vertegenwoordigd tijdens het jaarlijkse Fair Play toernooi, dit
jaar in de sportzaal aan de
Paulus Potterlaan in Helmond. Het toernooi van
Fair Play is een open toernooi, maar er wordt niet
voor geadverteerd. Daar-

door waren alle deelnemers of Fair Play leden, of
vrienden/bekenden van die
Fair Play leden. Dat leverde een gezellige en fijne
groep van ongeveer 20
badmintonners op. Namens BC Mixed waren
Paul, Martijn, Jan, Jeroen,
Martin en Bas aanwezig.
Op het toernooi werd alleen gedubbeld. Alle deelnemers werden verdeeld
over poules en binnen die
poules werd er gerouleerd
met wie en tegen wie er gespeeld werd. Ook was er
besloten om op tijd te spelen, na 14 minuten werd de
stand opgeschreven en het

gemiddelde puntensaldo
per deelnemer berekend.
Dat systeem zorgde voor
alleen maar leuke en spannende wedstrijden, uitslagen als 38-39 waren veelvuldig te noteren als eindstand. Aan het einde van
de zondag had iedereen 12
(!) wedstrijden gespeeld,
wat neer komt op 168 minuten puur badminton. De
Mixed leden speelden stuk
voor stuk een goed toernooi, maar de eindoverwinning ging naar Christian
van Phoenix. Al met al was
het een zeer geslaagd
toernooi, volgend jaar zijn
we weer van de partij.

Want wat is er nou mooier
om op een grasveldje bij
“geen vertier” over te slaan,
met of zonder net, in bikini
of korte broek met een
sjuutje, want op vakantie
heet een shuttle gewoon
een sjuutje, das vakantieMINIMIKS Januari 2018
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HBB nieuws

De H.B.B. bestaat (bijna) 60 jaar!
Door Ruud Fransen

Op 2 september 1958 is
de Helmondse Badminton Bond opgericht, dat
wil zeggen dat de bond
in september 2018 dus
haar 60e verjaardag
viert.
Vanzelfsprekend mag dit
niet ongemerkt voorbij
gaan. Om dit jubileum te
vieren is er dan ook een
jubileumcommissie in het
leven geroepen. Deze
commissie bestaat uit:
Hennie van Leuken, Martin Kuijpers, Erwin Boudewijns, Ilse van de Reek,
Ton Coolen, Roel Schaap
en Ruud Fransen. Met 2
leden in deze commissie is
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BC Mixed dus prima vertegenwoordigd.
Middels de site van de HBB
(www.hbbond.nl) en de facebook pagina van de HBB
zal er steeds meer bekend
worden gemaakt betreffende de activiteiten die we
gaan organiseren. Hier
vind je ook aeen mooi promotiefilmpje
genaamd
“save the date”. In elk geval
zal er op 1 september een
jubileum seniorentoernooi
worden georganiseerd. Er
waren ook plannen om opnieuw een interland te organiseren. Helaas bleek
echter dat Badminton Nederland hier niet aan mee
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De plant en zijn verhaal
wilde werken omdat men
hier geen tijd voor heeft.
Persoonlijk denk ik dat de
perikelen, eerder beschreven door Jan, hier meer
mee te maken hebben.
Wel zijn er al vergaande
plannen voor meerdere
leuke activiteiten in het volgende seizoen, deels zullen deze dus plaatsvinden
in de 1e helft van 2019.
Hou vooral de website en
facebook in de gaten. Vanzelfsprekend zal ik jullie
ook middels ons prachtige
clubblad op de hoogte
houden!
Zou fantastisch zijn als we
als BC Mixed met zoveel
mogelijk mensen aan zoveel mogelijk activiteiten
deel gaan nemen.

De Kwizutarius “Mix Ut”
Deze keer komt de Kwizutarius “Mix Ut” aan bod.
Voor de meeste Mixed leden en overige lezers van
dit beroemde blad is het
een zeer bekende bloem.
Een bloem met een korte
maar heftige bloeiperiode.
De bloeiperiode begint al
eind december, meestal
rond de 29e. De rijke bloei
duurt tot half januari, waarna de plant in rust gaat en
volgend jaar weer tot leven
komt.

De standplaats is vochtige
grond, in bijvoorbeeld bierige of wijnige grond doet hij
het uitmuntend. Zonlicht is
niet zijn favoriet. Hij staat
liever in het feestlicht. Verder verlangt de Kwizutarius
“Mix Ut” meerdere soortgenoten om zich heen, om
volledig tot zijn recht te kunnen komen. Door de kruisbestuiving ontstaat het
mooiste resultaat. De plant
kan een grote hoogte bereiken onder de juiste omstan-
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digheden, welke constant
op de proef worden gesteld.
Dit jaar tijdens de uitreiking van de beste in zijn
soort stond de Kwizutarius “Mix Ut” in de top 10,
op een mooie 5e plaats.
Wat een onverwachte uitslag was dat! Dat bewijst
maar weer eens dat de
Kwizutarius alles in huis
heeft, en volledig tot bloei
komt in deze winterse periode. We hopen nog lang
te kunnen genieten van
deze fantastische bloem.
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde
In die tijd bestond een
jaargang van de Minimiks
nog uit negen clubbladen,
wel aanzienlijk dunner dan
tegenwoordig. Het gemiddelde was 32 pagina’s,
dus totaal ongeveer 300
pagina’s, zonder foto’s, die
kwamen pas in 1998. Wel
enkele tekeningen, maar
een totaal andere lay-out.
Het was toen nog “knippen
en plakken”, ook al werd er
voorzichtig gebruik gemaakt van de computer.
In het januarinummer, het
dunste nummer van dat
jaar, na het openingswoord van voorzitter Hennie Spaan, publiceerde
Rien een jaaroverzicht
“1992 in vogelvlucht”. De
enige rubriek die alles
heeft overleeft zijn de verjaardagen. Zo lazen we
dat in januari jarig zijn:
Marlie Fransen, Maridy
Daems en Tini Verbrugge,
nu 25 jaar ouder dan toen.
Een aardig artikel over
rackets en shuttles, door
ene Jean van den Abeele.
Hij vond dat rackets met
stalen steel en aluminium
blad de beste waren, (Grafiet en carbon waren toen
in opkomst). Over de bespanning: Multivezel (nylon), maar geen woord
over
darmbespanning.
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“Het racket moet normaal
bespannen worden met 6,5
kg”. Daar denkt men tegenwoordig ook anders over.
Over shuttles was hij heel
duidelijk: “Met een veer
speel je het meest precies,
maar een nylon gaat langer
mee!” Volgens hem maakt
het nauwelijks iets uit of je
met veren- of nylonshuttle
speelt. Ook daar denkt men
tegenwoordig anders over.
En wie kent hem nog? Willem Jan van Ham, oudvoorzitter van BC Mixed,
beroepsofficier, afkomstig
uit Aarle-Rixtel. Hij trouwde
toen (dus 25 jaar geleden)
met Lana Stilinovic. Die had
hij leren kennen op een uitzending naar de Balkan.
Een van de leden van
toen was Dick Toussaint (inderdaad een
broer van Ellen van
Leuken -Toussaint),
hij was op wereldreis
en stuurde regelmatig
zijn prachtige verhalen naar de redactie
van de Minimiks.
Een citaat:
Dick werd uitgenodigd om Engelse les
te geven aan Chinese
kleuters. De klassen
waren heel groot, 80
leerlingen per klas.
MINIMIKS Januari 2018

Dick stelde een vraag en
wees een Chineesje aan
die antwoord moest geven. Deze stond dan op en
gaf antwoord. Vervolgens
begon de hele klas te klappen.
Uit sportnoten:
In beginsel zijn talentvolle
sporters lui en gemakzuchtig.
Uit Even Lachen:
“Hoe werd de eerste mens
geschapen?”
Marietje
steekt haar vinger op.
“Och meester dat hebben
we al in de godsdienstles
gehad. Maar we vragen
ons wel af, hoe is de derde
mens op de wereld gekomen?”

Badminton Nederland nieuws
Nog steeds een
puinhoop bij
Badminton Nederland.
Door Jan Driessens
De commissie Bakker,
Kuilman en de Wit hebben
het nu wel erg bond gemaakt. Nu is ook demissionair voorzitter Clemens
Wortel door deze commissie buiten spel gezet.
Natuurlijk was ook Clement niet perfect, maar hij
was wel iemand die verstand van badminton heeft
en ook een bestuurder van
formaat is. Dat kun je van
veel afgevaardigden niet
zeggen. Toch weer het ei-

genbelang?
Hoe het nu verder moet
weet niemand. De commissie zegt dat ze verder zoeken naar een nieuwe voorzitter, maar wie wil dat nu
nog doen?
Het bestuur bestaat nu uit
Remon Verkeek, financiën,
Ton Wijers, topbadminton,
Bram Reuding, verenigingsondersteuning en Ger
Tabeling, wedstrijdsport.
De laatste zou ook op nonactief zijn gezet, maar dat
is blijkbaar niet gebeurt.
Het Bondsbureau wordt tegenwoordig bezet door zeven personen, ooit waren
er dat ruim 25.
Voor de meesten ook nog
parttime werk. Dan is er
nog topbadminton; daar
werken technisch directeur

Claus Paulsen, bondscoach Kent Madson. Die
heeft een assistent en ook
nog een medewerkster in
de persoon van Ilse Vaessen, zij is ook speelster in
Almere 1.
Nieuwe spelregel in de
maak.
De Badminton Wereld Federatie begint vanaf 1
maart 2018 met het testen
van een nieuwe regel tijdens het serveren van de
shuttle: de gehele shuttle
moet op het raakmoment
met het racket onder 1.15
meter hoogte zijn, gemeten
vanaf het oppervlak van de
badmintonbaan.
De vraag is nu: Hoe controleert men dat? Lintje spannen in het net?

Eredivisie badminton.
Door Jan Driessens

De competitie loopt op z’n eind, in de eredivisie worden de laatste wedstrijden voor de
halve finale gespeeld. Het lijkt er op dat landskampioen Velo wel de halve finale zal halen, maar het wel erg moeilijk zal krijgen om de titel te prolongeren.
Nu heeft Almere de beste papieren, gevolgd door Duinwijck, dat na een mindere periode
weer goed op weg is. Degradant is natuurlijk Victoria uit Limburg, maar dat hebben ze
voor een deel aan zichzelf te wijten. Daar zijn te veel spelers weggegaan, zodat er uiteindelijk jeugdspelers moesten invallen. Daarbij zijn ze een paar keer niet verschenen
terwijl ze moesten spelen.
Op 10 maart wordt in den Bosch de finale gespeeld. Dat zou wel eens tussen Duinwijck
en Almere kunnen gaan.
MINIMIKS Januari 2018
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Verwarm de grill voor op de hoogste stand
Snijd alle groenten fijn en giet de bonen en mais af.
Bak het gehakt rul, voeg de ui en knoflook toe en laat even fruiten.
Voeg de groenten toe en bak even mee.
Schep als laatste de Mexicaanse kruiden, de chilisaus, de bonen en
de mais toe en laat het geheel nog ongeveer 5 minuutjes stoven.
Verdeel het gehaktmengsel over een wijde ovenschaal, leg een aantal tortilla chips erop en strooi de kaas erover. Schuif de schaal onder de grill en laat de kaas in ongeveer 3 minuten smelten.
Deze Minimiks heb ik de eer om mijn favoriete recept te delen… en
dat valt nog niet mee, wat is mijn favoriete recept eigenlijk?
‘Vroeger’, toen kookte ik graag en hadden we regelmatig etentjes
met vrienden, gezellig met meerdere gangen aan een mooi gedekte
tafel, lekker wijntje erbij, maar tegenwoordig… tja, dat wijntje doen
we nog steeds maar met 3 stuiterballen aan tafel is uitgebreid koken
en tafelen er meestal niet meer bij, dan is het toch snel gewoon ‘iets
dat de kinderen ook lekker vinden!
Zo ook zondag 14 januari, het was de dag na de Kwizut feestavond,
dus we konden wel een beetje stevig maaltje gebruiken moet ik heel
eerlijk zeggen! Toen dacht ik weer aan dit recept, lekker, makkelijk,
er zit nog behoorlijk wat groente in en iedereen thuis vindt het lekker:

Serveer de rest van de tortilla
chips er los bij, ook lekker erbij is
een tomaten salade en een beetje
crème fraiche.
Smakelijk eten allemaal
Groetjes van Steffie Boelens

Mixed”
de “koken met
Voor de volgen
riete
vo
fa
t
eten wat he
wil ik graag w
l..
te
ix
Evi van R
recept is van

Mexicaanse gehaktschotel met tortilla chips:
Ingrediënten
350 gram rundergehakt
2 uien
2 teentjes knoflook
1 prei
1 paprika
1 blikje bonen (bijvoorbeeld kidneybonen)
1 klein blikje mais
1 eetlepel Mexicaanse kruiden
4 eetlepels zoete Chilisaus
150 gram geraspte kaas
1 zak tortilla chips
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Mixed schrijft geschiedenis
Deel 14
Hoe kreeg het
nieuwe spel uit
India in Engeland
voet aan wal?
Door Rien van Kessel

Tot nu toe nam ik aan dat
de voorloper van het badminton door de Hertog van
Beaufort rond 1873 rechtstreeks vanuit India naar
Engeland was gehaald en
het op zijn landgoed Badminton werd gespeeld. Verder lijkt het erop dat in
Folkstone de eerste club
werd opgericht waar 'the
game of India' werd gespeeld.
Het lijkt logisch om te veronderstellen dat die 'eerste
club' dan de 'Folkstone
Badminton Club' heet. Maar
dat is niet het geval. Navraag bij deze club laat zien
dat zij niet de eerste club
van Engeland zijn. Bij al
mijn speurwerk naar 'de
eerste club' heb ik daarop
geen antwoordt gevonden.
Waarschijnlijker is dan ook
dat de veteranen van het
Britse leger uit India 'het
spel uit India' in Engeland
speelde zonder dat er echt
spaken was van een club.
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Dit zou plaats gevonden
kunnen hebben in Folkstone wat zo'n 300km van
Badminton ligt. Verder
kwam ik tegen dat Colonel
Dolby, de oprichter van de
Badminton Bond in Engeland, begon met het spelen van badminton in 1875
bij een Militaire Club in
Folkstone. Dat versterkt
mijn vermoeden dat het
nieuwe spel uit India niet
werd gespeeld bij een
(badminton)club
maar,
met andere militaire die uit
India kwamen, op een militaire basis in Engeland.
Welk feit was er eerder;

Colonel Dolby

het spelen van het spel
door veteranern op een kazerne of het spelen van het
spel op het landgoed BadMINIMIKS Januari 2018

minton?
Het lijkt mij niet erg aannemelijk dat de hertog in die
tijd vanaf zijn landgoed
Badminton contacten had
met officieren in Poona (India) en hun uitnodigde om
op zijn landgoed het spel
te komen spelen. Ondanks
gebrek aan bewijs denk ik
te mogen veronderstellen
dat de terugkomende veteranen uit India het spel
mee namen naar hun basis in Folkstone. De hertog
was geïnteresseerd in
sport en met name in het
nieuwe spel uit India. Door
de geringe afstand tussen
Badminton en Folkstone
lijkt het aannemelijk dat hij
de veteranen op zijn landgoed uitnodigde vanuit
Folkstone en niet vanuit India.
Tot nu toe denk ik dat mijn
verhaal redelijk op waarheid kan rusten en concludeer het volgende:
•
Omstreeks 1870
brachten militairen die
klaar waren met hun dienst
in Poona (India) het spel
dat ze daar speelde (toen
genoemd; the new game
of Poona/India) mee naar
hun militaire basis in Folkstone
•
Waarschijnlijk
had de Hertog van Beaufort gelezen over 'het nieu-

we spel uit India' (er werd in
die tijd veel over geschreven in tijdschriften en kranten) en is hij in Fokstone
gaan kijken. Hij was een
vervent sportman en had
interesse in het spel
•
In 1873 nodigde

de Hertog militairen uit om
het nieuwe spel uit India
op zijn landgoed Badminton te komen spelen
(eerst buiten later binnen).
Daar kreeg het meer bekendheid en kreeg het de
naam zoals we die nu nog

kennen; badminton
•
In 1875 werd de
eerste (badminton)club
opgericht in Folkstone en
daarna ook in Teignmouth,
Bath, Southampton, Bognor and Guildford.

Verslagen senioren competitie
Mixed 4, 1e klasse

Een zware maand
voor Mixed 4
Door Bas Fransen

Na de goede serie wedstrijden in November volgde een pauze van anderhalve
maand
voordat
Mixed 4 weer in actie zou
komen. Op 11 januari werd
de eerste wedstrijd van het
jaar, en de eerste van drie
wedstrijden in januari, gespeeld tegen Bakel. Het
team van Bakel had een
lastig seizoen en had uit
de eerste vijf wedstrijden
pas 3 puntjes gepakt. Een
mooie kans voor het team
van Mixed om hun plek in
de middenmoot te verstevigen en de weg naar de
top-3 in te zetten. Het
team van Bakel was wel
weer terug op sterkte aan
het komen na een aantal
flinke blessures en dat
was terug te zien in de leu-

ke wedstrijden die gespeeld werden. Desalniettemin stond er een mooie
6-2 overwinning voor
Mixed op het formulier aan
het einde van de avond.
Een week later stond de
volgende wedstrijd alweer
op het programma, tegen
koploper en aanstaand
kampioen Heeze 1. Waar
er tegen Bakel gerekend
werd op een ruime overwinning werd er nu gehoopt op 3 punten en misschien een gelijk spelletje.
Mixed trad deze wedstrijd
aan met Martin, Bas & Bas
en met Evi & Marije. Waar
Evi de wedstrijd tegen Bakel miste was het nu Anniek die er niet bij was.
Ook zonder Anniek kwam
Mixed goed voor de dag,
het werd Heeze zeer moeilijk gemaakt. Na de dubbels was het nog 2-2 en
zouden de singels voor
een beslissing gaan zorgen. Helaas bleek tijdens
die singels dat het team
van Heeze daar zeer bedreven in is, wat onderMINIMIKS Januari 2018

streept wordt door hun uitstekende seizoens gemiddeldes. Ondanks goede
singels was het alleen Bas
van Lieshout die een punt
kon pakken. Een 5-3 nederlaag dus, maar dat was
helemaal niet verkeerd tegen de koploper.
De laatste wedstrijd in
deze maand was tegen
Smashing Bruang, waar
eerder tegen gelijk gespeeld werd. Deze wed-
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strijd moest Mixed zowel
Anniek als Marije missen
en daarom kwam Evelien
ons een avondje versterken, bedankt Eef! Na heel
veel gehaast om op tijd op
de baan te komen werd er
begonnen met een gemengd dubbel. Helaas resulteerde het haasten in
een onrustig begin van Evi
en mij. Na een behoorlijke
comeback was het uiteindelijk toch Smashing die
er met het eerste punt vandoor ging. Meteen daarna
werd het recht gezet in de
heren dubbel van Martin
en mij, na twee overtuigende sets stond het weer
1-1. Ook de dames had-

den weinig moeite met hun
dubbel. Helaas gold dat
niet voor de andere gemengd dubbel en 3 van de
4 singels die allemaal in
twee sets verloren zouden
gaan. Alleen Evi wist nog,
ook zeer overtuigend, haar
singel te winnen. Wederom
een 5-3 verlies voor Mixed
4 dus. Niet waar vooraf op
gehoopt werd en ook niet
genoeg om aan te haken
bij de top 3, maar genoeg
om steady in de middenmoot te staan. Het doel om
niet te degraderen kan al
bijna niet meer gemist worden. Nu proberen om langzaamaan toch nog te klimmen op de ranglijst.

Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7Con Brio 8

Door Toon Slaets

Annie,Anja,invalster
Betsie,Theo,Hein en invaller Mari zullen het vandaag
moeten doen tegen een
team dat een plaats boven
ons staat dus een directe
concurrent wat betreft de
ranglijst.(Toon is nog niet
geheel hersteld maar is op
goei kommende weeg).
Annie en Mari trappen af
voor het eerste GD, het is
een enerverende partij

Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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beide teams zijn aan elkaar gewaagd jammer dat
op het eind een paar foutjes de doorslag geven in
het voordeel van Con Brio.
18-21. In de tweede set
maken Annie en Mari een
goede start maar gaande
de partij nemen de tegenstanders de partij over en
winnen met 13-21. Annie
en Mari spelen een goede
partij maar komen net wat
tekort jammer volgende
keer beter.
Anja en Theo nu op voor
het tweede GD, vanaf het
begin nemen de miksers
het initiatief en spelen een
heel goede partij met 2111 is de eerste set binnen.
Gezien het spel moet de
tweede set
geen probleem zijn maar schijn bedriegt de teams geven elkaar geen duimbreed toe
het is werken geblazen
voor de miksers met 18-21
gaat de tweede set naar
Con Brio. Nu een derde
set voor de beslissing, alvorens te beginnen een
paar taktische aanwijzigingen en het spel kan beginnen. Het is meteen een
heel andere wedstrijd Anja
en Theo laten de tegenstander alle hoeken zien
en met 21-12 is de set en
partij voor Mixed, goed gedaan samen dit smaakt
naar meer.
Nu het grote geweld met
Hein en Mari in hun HD,
wil je deze mannen verslaan moet je van goede

huizen komen en dat lieten
ze zien ook met overmacht
pakken ze de eerste set
21-11. Gezien het spelbeeld is de tweede set een
formaliteit maar daar dachten de Con Brio mensen
anders over met 18-21 is
deze set voor Con Brio.
Hein en Mari zijn niet tevreden over hun vertoonde
spel en gaan scherp de
derde set in wat ook nodig
is want de tegenstander
blijft gewoon meedoen tot
18-18 dan valt de beslissing met drie mooie scores
gaat de partij naar de miksers 21-18 wel verdiend
maar ze hebben er voor
moeten knokken die twee
ouwe mannen goed gedaan heren eigenlijk hadden we niet anders verwacht het is maar dat je het
weet.
Annie en Betsie zijn bezig
met het DD, ook hier weer
een gelijk opgaande strijd
stand 20-20, dus volledig
een elkaar gewaagd wie
trekt aan het langste end
dat is helaas Con Brio met
20-22 is de winst binnen.
Gezien het spelbeeld is alles mogelijk in de tweede
set ook hier valt de beslissing weer op het eind en
wel met 19-21 voor Con
Brio, jammer de miks dames hebben een mooie
partij gespeeld maar hadden iets minder geluk op
het eind (zijn gelukkig in de
liefde daar zal het wel aan
liggen) jammer maar heMINIMIKS Januari 2018

laas.
Hein neemt het eerste HE
voor zijn rekening gezien
het spel dat zijn tegenstander heeft laten zien zal dit
een hele klus worden, en
dat was ook zo maar niet
alleen voor Hein, de Con
Brio speler heeft ook alles
uit de kast moeten halen
beide heren geven elkaar
niets cadeau het kan alle
kanten op alleen net niet
de goede kant met 19-21
en 19-21 gaat de partij
naar Con Brio goed gespeeld Hein voor het zelfde
had ik de cijfers om kunnen
draaien, jammer.
Invalster Betsie neemt het
eerste DE voor haar rekening, Betsie in het verleden
een goede singelaarster
had wat aanpassings problemen met 7-21 gaat de
set naar Con Brio. Dat Betsie beter kan laat ze zien in
de tweede set met maar
liefst 21-3 is deze voor Betsie dus veel kansen in de
derde set. Dit wordt een
kraker de dames scoren
beide om de beurt niemand loopt een puntje uit
tot de stand 20-20 is bereikt, dan krijgt Betsie een
paar dotten van kansen
maar weet deze niet te benutten en dat doet de tegenstanderster wel met
20-22 is de partij voor Con
Brio.
Theo kan met zijn enkelspel de zaak weer wat in
evenwicht brengen maar
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Jammer voor Anja maar
ook haar tegenstandster
vond het jammer dat de
partij niet afgemaakt kon
worden ze hebben afgesproken om bij de volgende ontmoeting de zaak af
te maken.
Een vervelende afsluiting
van een boeiende badminton avond, vier driesetters
en een jammerlijke opgave
we verliezen met 2-6 maar
dit is geflatteerd mag ik
zeggen, jammer gewoon
op naar de volgende wedstrijd.
p/s. ik heb een dag na de
wedstrijd Anja gebeld hoe
het ging maar er was niets
om ongerust over te zijn
gelukkig maar.

dan moet er wel gewonnen
worden. Ik val in herhaling
maar ook hier geven de
heren elkaar niets cadeau
21-21 hoe verzin je het zul
je zeggen maar deze keer
is het geluk voor Theo met
23-21 pakt hij de eerste
set. In de tweede set is
Theo even de weg kwijt en
moet deze laten gaan met
8-21. In de derde is alles
weer op orde Theo pakt
een kleine voorsprong en
er zijn kansen maar op een
of andere manier zit het
even niet mee en meteen
is het gaatje geslagen met
18-21 is de set voor Con
Brio, jammer Theo het had
ook in jou voordeel uit kunnen vallen ( jij zult ook wel
gelukkig zijn in de liefde
concludeer ik maar) volgende keer weer nieuwe
kansen.
Anja als laatste met haar
DE, het is ons bekend dat
Anja altijd tot het bekende
gaatje gaat ze weet van
geen opgeven ook nu
moest ze alles uit de kast
halen om de overwinning
te pakken maar normaal
ging het niet ze wint de set
met 21-18 maar er is wat
aan de hand met Anja ze
ziet wat witjes en is duizelig dus eerst maar even
rusten,
na
wat
suiker,banaan, en gedronken te hebben blijft de duizeligheid aanhouden en
besluiten we om geen
tweede set te spelen gezondheid staat voorop.

De bezetting van de opasenomas is als volgt.
Annie, Betsie, Theo, Hein
en Mari, opeenna (Anja) is
niet aanwezig daar ze nog
niet geheel fit is Toon laat
nog wachten op zijn rentree niet onverstandig
denken wij, laten we maar
beginnen.
Annie en Mari beginnen
met het GD, het is vanaf
het begin een echte wedstrijd de teams geven elkaar geen centimeter ruim-
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Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7Mierlo 9

Door Toon Slaets

te ze zijn echt aan elkaar
gewaagd wat blijkt uit de
setstand 20-22. In de
tweede set gaan de miksers nog beter met goed
spel pakken ze de tweede
set met 21-15. Een overwinning is mogelijk maar in
de derde set gaat het weer
helemaal gelijk op, tot men
de stand van 19-19 bereikt
wie gaat de derde set pakken zeg het maar, jammer
voor de miksers maar Mielo 9 maakt de twee laatste
punten zij waren de gelukkigste en winnen met 1921. Een mooie pot badminton van beide kanten en de
gelukkigste wint deze keer.
Betsie en Theo om de zaak
recht te zetten in hun GD,
ook hier weer een
gelijkopgaande strijd beide
teams spelen met overgave en geven elkaar geen
punt cadeau de setstand
wordt 19-21. In de tweede
set gaan Betsie en Theo
nog beter spelen ze domineren de partij en met 2111 pakken ze de tweede
set. Goede vooruitzichten
voor de derde set het blijft
echter lang in evenwicht
geen van beide teams kan
het verschil maken tot 1919, (weer die 19-19)dan
pakt Mierlo de laatste twee
punten 19-21. Ook hier
weer wint degene die wat
meer mazzel heeft, jammer goede partij van beide
teams maar geen winst.
Mari en Hein zijn nu gebrand op een overwinning

in het HD, ze laten er vanaf
de opslag geen twijfel over
bestaan wie de sterkste is
vanaf het beging zijn ze
scherp die ouwe mannen
en pakken de eerste set
met 21-09. In de tweede
gaat het niet anders ze laten niets aanbranden en
spelen als in hun jonge jaren met 21-14 is ook deze
set voor de miksers, goede
partij heren dit smaakt naar
meer.
Annie en Betsie moeten al
hun zeilen bijzetten in het
DD, de Mierlo dames zijn
niet alleen sterker maar
ook nog veel jonger en dat
maakt toch het verschil.
Met 8-21 en 11-21 is de
partij voor Mierlo 9, jammer
dames goed gespeeld
maar meer zat er niet in
vandaag.
Hein begint met het eerste
HE, dit is een enerverende
partij voor beide heren
ze matten elkaar volledig af
zijn goed aan elkaar gewaagd maar de conditie
gaat bij Hein toch een rol
spelen zijn 20 jaar jongere
tegenstander is in het
voordeel en pakt de set
met 17-21 en 17-21, jammer Hein alles gegeven
meer zat er niet in.
Nu is Betsie aan de beurt
met het DE, we hebben ze
vooraf geïnstrueerd speel
zoveel mogelijk cross daar
het lopen van haar tegenstandster niet geweldig
was gezien de voorgaande
wedstrijden, en Betsie is

niet flauw ze doet wat gevraagd wordt en zie hier
met 21-16 en 21-11 wint ze
de partij, goed gedaan Betsie je bent het nog niet verleerd heb je laten zien proficiat.
Theo pakt zijn HE meteen
goed aan zijn tegenstander
mag dan wel wat jonger
zijn (20 jaar) maar daar
trekt Theo zich niets van
aan beide heren zijn
gelijkwaardig zie de stand
van 20-20, wie gaat de set
pakken zeg het maar, Theo
wil te graag wat hem de set
kost jammer met 20-22
gaat de set naar Mierlo. In
de tweede set neemt de
Mierlo speler al snel een
paar punten afstand die
Theo niet meer kan overbruggen met 15-21 is ook
de partij voor Mierlo. Jammer Theo je hebt alles gegeven niets aan te doen.
Annie als laatste met het
DE, Annie neemt vanaf het
begin het initiatief in de
partij speelt regelmatig
haar bekende cross en
maakt punten met 21-17 is
de set voor Annie, het ziet

er goed uit voor de tweede
set, maar dat pakt geheel
anders uit Annie is even de
weg kwijt met 5-21 is deze
set voor Mierlo. Weer een
derde nodig voor de beslissing het gaat weer goed
met Annie ze neemt een
voorsprong het staat 18-15
voor Annie dus volop kansen maar dan loopt het
ineens niet meer het wordt
19-19 en als snel 19-21
jammer zo dicht bij een
overwinning maar de bekende pijp was toch een
beetje leeg, goede partij
mooi gespeeld ook wat
waard toch.
Een boeiende badminton
avond ondanks 2-6 verlies,
ook onze tegenstander gaf
toe dat het heel anders had
kunnen lopen en was blij
met deze afloop in hun
voordeel, we zitten steeds
tegen een overwinning aan
en die moet er toch een
keer van komen gewoon
wachten tot het geluk onze
kant uit komt, allemaal
bedankt voor de inzet en
hopelijk tot de volgende
keer.

Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7 - RBC 3 (23-11-2017)
Dommelen - Mixed 7 (14-12-2017)
Voor de verslagen van deze twee wedstrijden verwijzen we jullie naar ons gastenboek op https://www.
bcmixed.nl/gastenboek.
Toon bedankt voor deze mooie verslagen.
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Scoringspercentages senioren

Senioren competitie
Uitslagen november/januari
Dat.

Team

22-11

Mierlo 3 - Mixed 3

5-3

Mixed 4 - Con Brio 5

Dat.

Team

07-02

BC 85 1 - Mixed 2

1

5-3

Mixed 1 - Brabantia 1

4

Mixed 8 - Mierlo 10

6-2

Mixed 8 - Gemert 3

14

23-11

Mixed 7 - RBC 3

2-6

Mixed 5 - Mierlo 7

15

29-11

Mixed 2 - BCAB 2

5-3

Mixed 3 - SRH 1

3

Mixed 3 - Brabantia 2

3-5

Mixed 6 - Dommelen 2

6-2

Mixed 1 - Hanevoet 1

2-6

Mixed 5 - BCAB 4

8-0

Sm Bruang 1 - Mixed 1

2-6

Sm Bruang 3 - Mixed 8

08-02

Never Down 1 - Mixed 6

15

Mixed 2 - Mierlo 4

10

Gemert 1 - Mixed 5

15

22-02

Never Down 2 - Mixed 7

1

28-02

Mierlo 10 - Mixed 8

12

5-3

RBC 1 - Mixed 3

13

Dommelen 1 - Mixed 5

8-0

Mixed 4 - Mierlo 5

15

Dommelen 4 - Mixed 7

5-3

Mixed 7 - Someren 3

3

BCAB 5 - Mixed 6

2-6

BCAB 2 - Mixed 2

15

Mixed 5 - Hanevoet 2

5-3

Eindhoven 1 - Mixed 4

3

Someren 1 - Mixed 2

1-7

Mixed 3 - Mierlo 3

12

11-01

Bakel 2 - Mixed 4

2-6

Mixed 6 - SRH 2

14

17-01

Mixed 4 - Heeze 1

3-5

Mixed 7 - Con Brio 8

2-6

Mixed 2 - Phoenix 2

5-3

18-01

Mixed 6 - RBC 2

6-2

24-01

Mierlo 2 - Mixed 1

2-6

Mixed 7 - Mierlo 9

2-6

Sm Bruang 2- Mixed 4

5-3

30-11

13-12

14-12

21-12

25-01

52

Mixed 8 - Someren 4

1-7

BCAB 3 - Mixed 3

2-6

21-02

01-03

08-03

Scoringspercentages Heren

Scoringspercentages Dames

programma februari/maart

1

Evelien Kuijpers

s

s

w

%

13

11

85

1

Jan de Jong
Rob Slaets
Johan Penninx

13

11

85

3

4

Sabitri Heesakkers

18

14

78

4

Michael Hollanders

15

12

80

5

Anne Kluijtmans

16

12

75

5

Remco Driessens

10

8

80

6

Robin Slaets

10

7

70

6

Chiel Meulendijks

9

7

78

7

Marije Daems

18

11

69

7

Ronald Hertogs

12

9

75

8

Lisa v Vijfeijken

10

6

60

8

Rene Schepers

10

7

70

9

Suzanne Bouman

15

9

60

9

Martijn Coppens

15

9

60

15

9

60

18

10

56

10 Katja v der Vorst

13

7

54

10 Ruud v Kilsdonk

11 Steffie Boelens

13

7

54

11 Teun v der Vorst

12 Evi van Rixtel

16

8

50

12 Hein v Vijfeijken

13

7

54

50

13 Gert Lahaije

16

8

50

13 Anke van Dijk

14

7

Bekerwedstrijden
Ronde 2

22-03

Mixed 6 - Mierlo 6

1

11 januari 2018

BCAB 4- Mixed 5

11

3

Mixed 7 - Dommelen 4

15
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Anniek v Leuken

13

Dommelen 2 - Mixed 6

10

3

RBC 3 - Mixed 7

29-03

12

85

15-03

4

100

11

Uitslagen bekerwedstrijden Ronde 2

Con Brio 5 - Mixed 4

100

13

2

10

11
16

Lauri de Greef

15

Mixed 5 - Dommelen 1

11
16

2

Mixed 4 - Con Brio 6

28-03

%

2

Mixed 5 - Phoenix 3

14-03

w

10 januari 2018

Overgangsklasse

Brabantia 2 - Mixed 3

3-4

Overgangsklasse

Mixed 2 - Mierlo 3

2-5

2e klasse

BCAB 4 - Mixed 6

1-6

4e klasse

Never Down 2 - Mixed 8

2-5

Schema bekerwedstrijden seizoen 2017-2018
Do 05-04-18

4e klasse

Mierlo 9 - Mixed 8

Baan 5

Do 12-04-18

2e klasse

Mixed 6 Never Down 1

Baan 3

Overgangsklasse

BCAB 2 - Mixed 3

Baan 5
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Standenlijst Senioren
Overgangsklasse I

Overgangsklasse II

1

BCV 73 1

8-48

1

Mierlo 4

7-42

1

Mierlo 3

7-37

2

Mixed 1

7-33

2

Mixed 2

7-38

2

Mixed 3

7-34

3

Hanevoet 1

7-30

3

BCAB 2

7-32

3

Brabantia 2

7-28

4

Brabantia 1

7-29

4

Phoenix 2

7-25

4

RBC 1

7-26

5

Mierlo 2

7-28

5

BC 85 1

7-18

5

SRH 1

7-25

6

Con Brio 3

7-28

6

Someren 1

7-13

6

BCAB 3

7-18

7

Fair Play 1

7-26

8

Sm Bruang 1

7-24

9

Bakel 1

8-22

10

Con Brio 4

7-20

1ste klasse

2de klasse I

2de klasse II

1

Con Brio 1

8-41

1

Dommelen 1

6-43

1

Mixed 6

2

Heeze 1

7-39

2

Phoenix 3

7-37

2

Never Down 1 7-34

3

Eindhoven 1

7-35

3

Mixed 5

6-26

3

Brabantia 3

7-30

4

Mixed 4

8-33

4

Gemert 1

6-25

4

RBC 2

7-29

5

Con Brio 6

8-31

5

Hanevoet 2

6-19

5

Dommelen 2

7-27

6

Sm Bruang 2

8-30

6

Mierlo 7

6-16

6

BCAB 5

7-23

7

Mierlo 5

7-20

7

BCAB 4

7-10

7

Mierlo 6

7-22

8

Bakel 2

7-11

8

SRH 2

7-18

4de klasse I

4de klasse II

1

Dommelen 4

7-35

1

Someren 4

7-49

2

Someren 3

6-35

2

Sm Bruang 3

7-38

3

Never Down 2 7-31

3

BC 85 3

7-26

4

Mierlo 9

7-30

4

Mixed 8

7-25

5

RBC 3

7-24

5

Mierlo 10

8-19

6

Con Brio 8

7-23

6

Gemert 3

8-19

7

Mixed 7

7-14
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De afsluitings avond 14 juli mag er
ook in met een klein buffetje verzorgd door de BAC ,
en de Beste Competitie speelster en
speelster worden dan ook bekend
gemaakt en wie de Mixed manneger
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htp://trimshop-amadeus.weebly-com/

Hoofdklasse

Prikbord
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Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl

Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende
initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft.

Een aandeel in elkaar
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