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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.

Op de voorpagina:
Van de redactie
Van jullie voorzitter
Bestuursmededelingen
Kidszone
Mixedjeugd viert carnaval
Mixed Open jeugdtoernooi
Vriendjesavond
Mixedpen
Junior Master van Zijdervel 2018
Brabantse kampioenschappen
Oproep aan de jeugdleden (2de uur)
Jeugdcompetitie
Senioren Training
Kaderavond
Mixed schrijft geschiedenis
Olympische spelen
Badminton Nederland Nieuws
Interview met.....
De plant en zijn verhaal
Experiment badmintonservice
Wat er 25 jaar geleden gebeurde
Koken met Mixed
Teamuitje Mixed 1
Senioren competitie
Prikbord

3
4
5
6
7
8-11
13
14
15-16
17
18
19-21
24
25-27
29-30
30-31
32-33
34-36
37
38-39
39
40
41-42
42-46
47

Medewerkers aan deze  Minimiks: 
Ton Slaets, Neva vd Vorst, Jente Jansen, 
Teun van der Vorst e.v.a.  
Foto’s: Marlie Fransen
   

Met  extra  bijlage:
Jan  Driessens
50  jaar  lid.

Het   Bestuur   bezorgt   de  
 vrijwilligers

weer   een   geweldige 
kaderavond.En  zeer  geslaagd   Mixed   

Open   jeugdtoernooi



MINIMIKS Maart 2018MINIMIKS Maart 20182 3

Van de redactie...

MINIMIKS Maart 2018
3

Agenda
21-04: BC Mixed feestavond
11-05: Uitgave volgende clubblad
27-05: HBB jeugdkampioenschappen en huldi-
ging kampioenen jeugd
02-06: Jeugddag
03-06: HBB senioren kampioenschappen
15-06: Ouder - kind avond
06-07: Laatste speelavond

Noteer deze data in je agenda!

Jeugd 34 28 62

Mini’s 5 8 13

Senioren 38 48 86

Nsl 11 7 18
Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 50 62 39 36 187
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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 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

Colofon

D
am

es

H
er

en

Ledenbestand  05-09-2017

M
ei

sj
es

Jo
ng

en
s

Totaal Wat gaat zo een jaar toch snel. Carnaval alweer voorbij, de eerste vooruitzich-

ten op kampioenschap komen in zicht voor jeugd en senioren.

En....... een werkelijk bijzonder en prachtig jubileum. Het 50 jaar lidmaatschap 

van Jan Driessens. Zoals de oplettende lezer van de papieren versie reeds zag 

hebben we als redactie graag wat extras gedaan. Ook de digitale lezer zal dit 

zien. Ik zal het hier niet verder verwoorden in dit voorwoord. Daarvoor is het 

voor het voorwoord elders reeds verwoord.

Dit maal wilde ik graag eens een beetje tijd besteden aan vrijwilligers. Daar 

hebben we er bij BC Mixed veel van. Wat ontzettende fijn is dat zeg. Je kan het 

zo belangrijk, gek of bijzonder niet bedenken of er zijn vrijwilligers voor te vin-

den.
En ik moet zeggen, onze vrijwilligers maken zich inderdaad vrij. En ze zijn 

enorm willig om vrijwillig een bijdrage te leveren voor het welbestaan van de 

club. Men ziet dit in erg veel zaken. Denk eens aan zoiets prachtigs en unieks 

als de minis. Superleuke begeleiding door vrijwilligers. Zeker niet eenvoudig om 

onze kleinste stuiterballen te begeleiden. Maar het wordt met zichtbaar enthou-

siasme gedaan. Nog zoiets unieks: recreantentraining. Wat is er fijner dan on-

der professionele en goed getrainde badmintonners het spelletje beter onder de 

knie te krijgen? Om al dan niet door te groeien en wellicht competitie te gaan 

spelen en misschien mee te doen op clubkampioenschappen?

We hebben nog veel meer commissies, ondersteundende diensten en allerlei 

ander vrijwilligerswerk. Wat te denken van Martijn van Oeffel die iedere week 

zorgt voor de wisselklok. Zelfs door weer en wind gefietst toen de auto stuk was 

en wanneer hij zelf niet kon spelen. Enkel om te zorgen dat anderen fijn kunnen 

badmintonnen. Of Anja die iedere keer weer een prachtig pakket aan prijzen 

bijeen weet te brengen voor de feestavond. Marlie, die tot de kleinste details 

prachtige fotocollages maakt en ontzettend veel uur besteed aan het werkelijk 

perfect maken van de Minimiks lay-out. Alle ouders die de jeugdteams begelei-

den tijdens de vroege zondagochtenden. Zij brengen onze kinderen bij hoe je je 

gedraagt op de badmintonbaan. Hoe ga je om met winst en verlies, hoe geef je 

netjes een handje, hoe leer je tellen, hoe leer je welke lijnen nu in of uit zijn? 

Toon die al jaren bijdraagt aan het kamp, op en neer rijden. Rene die als top-

speler nu de jeugd medebegeleidt. Ach ik zou ze eigenlijk allemaal wel willen 

noemen, al die mensen die geheel belangeloos hun eigen tijd investeren om die 

van ons allen nog leuker, fijner en leerzamer te maken.

Alle BC Mixed vrijwilligers, van superharte bedankt!!!!!

Arne, Voorzitter redactie

 

Redactie:
Marlie Fransen (lay out)

Ruud Fransen
Katja van der Vorst

Arne van de Wijdeven

Ilse van Oirschot
Tamara tempelaars.

JannetjeNicolai
Gijs Nicolai
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 09-01-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen-
ningmeester, Gert Lahaije; secretaris, Stan  van der 
Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.35 uur.

2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
• Doorgeschoven naar de 
volgende vergadering.
Uitgegaan:
• Doorgeschoven naar de 
volgende vergadering.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 6 decem-
ber 2017 
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën
•Niets. 
 

5.Ledenbestand
• Gestopt: Ilse van Oir-
schot en Tamara tempe-
laars.• Nieuw: Maike Hori-
on en Theo de Jong.

6.Commissies 
• Recr.  -Niets.
• JC:  -Het overleg van 
26/1 besproken.  
• Red:  -Katja is toege-
voegd aan het team van 
de redactie.
• Bac:   -Niets.
• TC:    -Laatste dingen van 
het jeugdtoernooi bespro-
ken.
• CC:  -Trainer, geen 
nieuws.     
• Sfeer:  -Goed.
• PR:      -Niets.           

• Website: -Niets.
• Archiefcommissie: Niets

7.Kaderavond
• De uitnodigingen z.s.m. 
versturen.

8. Rondvraag
• De volgende vergadering 
is op woensdag 7/2.
• Voorbereiding kader-
avond op dinsdag 20/2.
• Er zijn meer dan 100 
shirts besteld.
• De bijeenkomst HBB op 
23/1 besproken.

9. Sluiting
• Ton sluit de vergadering 
om 22.40 uur.

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

Een bijzondere maand ligt achter ons. Het gebeurt tenslotte 
niet iedere week dat we als vereniging het 50 jarig lidmaat-
schap van één van onze leden mogen vieren. Sterker nog, dit 
was voor BC Mixed de eerste keer. En daarom hebben we er 
ook extra aandacht aan besteed. We hebben het natuurlijk 
over Jan Driessens. Velen zijn op de receptie geweest die 
voor Jan georganiseerd is. Daarnaast lees je nu een speciale 
uitgave van de Minimiks en een nog specialere bijlage. Daar-
in onder andere oud-voorzitters aan het woord. Mensen die 

we soms al lang niet meer gezien hebben, maar die toch de moeite hebben 
genomen om iets over Jan te schrijven. Ik weet hoeveel waarde Jan hecht aan 
het clubblad en de geschiedenis van BC Mixed. En ik weet daarom ook zeker 
dat hij dit gebaar enorm waardeert. Hulde aan de redactie.

Gelukkig gaat BC Mixed ook gewoon door na deze mijlpaal. Kijk maar eens 
naar de Kaderavond. Wat hebben wij toch een mooie groep vrijwilligers. Helaas 
kan niet iedereen aanwezig zijn op zo’n avond. Maar als je dan toch nog 35 
personen mag begroeten, dan ben je als bestuur wel heel erg trots. Ik verheug 
me nu al op volgend jaar.

Het is de komende periode trouwens toch weer overvol op de agenda bij Mixed. 
We verwachten eind maart of begin april de nieuwe shirts. Halverwege april 
barst het feest weer los op de jaarlijkse feestavond. In juni is de jeugddag ge-
pland en voor je het weet sta je al weer gezellig aan de bar op de jaarlijkse af-
sluitingsavond in juli. Je zou het haast vergeten, maar daar tussenin kan er ge-
woon gebadmintond worden en gaat de training voor de competitieteams en de 
recreanten nog door.

Het eerste wat op korte termijn op het programma staat heeft niet direct iets met 
badminton te maken. Toch is het voor mij één van de belangrijkste momenten 
van dit jaar: De Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Mijn vrouw Monika 
is, naast vrijwilliger bij BC Mixed ook lijsttrekker van Algemeen Belang Laar-
beek (ABL). Ze heeft zich de afgelopen jaren als raadslid ontzettend goed ont-
wikkeld, ze werkt heel hard en met veel plezier en staat midden in de samenle-
ving. Ik maak dat van dichtbij mee en heb daar heel veel bewondering en res-
pect voor. Ik hoop dan ook op een goede uitslag voor Monika en voor ABL. Bij 
deze wil ik iedereen oproepen om in ieder geval te gaan stemmen, wie je voor-
keurs kandidaat dan ook is. Hopelijk kan Monika ook op jouw steun rekenen. 
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Carnaval goed van start!

Mixedjeugd viert carnaval

“Er staat een leeuw in de 
zaal”….nooit geweten trou-
wens dat die zo goed kun-
nen badmintonnen met een 
ballon!
Je hoort het al, het carna-
val voor elke badmintonner 
in Beek en Donk gaat zoals 
elk jaar op de vrijdag “voor” 
om 18.30u van start in 
sporthal d’n Ekker.
Een gezellige drukte afge-
trapt door de mini’s en 
groep 1 en 2 in het eerste 
uur. Plots heeft Superman 
ook badminton talent en zie 
ik een prachtige blauwe 
zeemeermin de strijd aan-
gaan met een stoere poli-
tieman in een donker stuk 
van de zaal. Daar wordt 
gespeeld met  “Glow in the 
dark shuttles”, ze geven 
een extra feestelijk tintje 

Door Katja van der Vorst

aan ons gezellige carna-
valsfeest. Er zijn verschil-
lende spelletjes opgezet in 
de grote zaal, zoals blind 
shuttles vangen, door hoe-
pels springen, maar vooral 
ook wordt er gezongen en 
rond gehost op de carna-
valsmuziek die luid door de 
speakers knalt. Ook de be-
geleidsters zijn verkleed 
en zorgen zoals altijd dat 
alles op rolletjes verloopt. 
Op de tribune kijken de ou-
ders met veel plezier naar 
de sportieve prestaties van 
hun kinderen. Na een 
groepsfoto en een zakje 
chips wordt de eerste 
groep uitgezwaaid en is 
het tijd voor de wat oudere 
kinderen van het tweede 
uur.

Om half 8 start de tweede 
groep en wordt er in carna-
valskledij een partijtje ge-
speeld. Er wordt geen trai-
ning gegeven maar de pi-
raat die normaal de groe-
pen traint houdt toch alles 
met 1 oog streng in de ga-
ten...hij ziet ze links “….hij 
ziet ze rechts….”

Om half 9 gaan ook onze 
jeugdtalenten moe maar 
voldaan naar huis, hoogste 
tijd voor een glaasje limo-
nade.
De senioren starten ver-
volgens hun vrije training 
om half 9 en zullen na de 
training waarschijnlijk ook 
afsluiten met een heerlijk 
glaasje….

MINIMIKS Maart 2018

Hallo Jongens en Meisjes.

Voor jullie ligt een bijzondere Minimiks met een extra 

bijlage
Op 22 febr. is Jan Driessens 50 jaar lid geworden van de 

vereniging. Jan Driessens heeft heel erg veel voor onze 

club gedaan, zo is hij o.a. voorzitter en  vele jaren 

jeugdbegeleider geweest en heeft hij heel erg lang in de  

in de redactie van de Minimiks gezeten. Kijk maar eens 

naar de vele foto’s en de mooie verhalen in deze bijlage.

Verder is er natuurlijk weer veel gebeurd. In deze 

Minimiks de carnaval, het Open jeugdtoernooi, de 

vriendjes/vriendinnetjes avond en nog veel meer. Ook 

staan er weer heel veel leuke foto’s in dit clubblad. Wil je 

nog meer foto’s zien dan moet je kijken op onze Mixed 

site. https://www.bcmixed.nl

Ik wens jullie namens de redactie en de jeugdcommissie 

weer heel erg veel lees en kijkplezier.

Groetjes van Marlie Fransen

Martijn v Oeffel
Canto Swinkels
Malu van Diermen
Joran Jansen
Geri Marinussen
Dennis Brummelkamp
Remy Wieland
Evi Derksen
Ruud Fransen
Mascha Hoeks
Marlene Megens
Marit vd Kerkhof

22 mrt
22 mrt
25 mrt
26 mrt
6 apr
7 apr
10 apr
11 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr

20 apr
23 apr
26 apr
30 apr
3 mei
4 mei
7 mei
7 mei
8 mei
8 mei

Marije Daems
Maikel Iven
Mirjam vd Wijdeven
Gert Lahaije
Evi v Rixtel
Peter Barendse
Jan Driessens
Sonja v Erp
Leslie Heerdink
Hans Rietveld

Jan Driessens tijdens
het jeugdkamp in 2002



MINIMIKS Maart 2018MINIMIKS Maart 2018
98

Mixed Open jeugdtoernooi

Zondag 4 februari, rond 
half 9 ’s morgens. Een tijd-
stip waarop veel mensen 
nog op één oor in bed la-
gen, maar ook het tijdstip 
waarop sporthal d’n Ekker 
te Beek en Donk lang-
zaamaan vol liep met jeugd 
uit de hele regio. Op deze 
dag waren namelijk maar 
liefst honderd deelnemers 
aanwezig om samen uit te 
gaan maken wie de nieuwe 
kampioenen werden van 
het jaarlijkse open BC 
Mixed jeugdtoernooi. 

Naast deze 
fanatieke 
jeugdleden 
waren ook 
de vrijwilli-
gers weer 
in grote 
aantallen 
aanwezig, 
natuurlijk 
geken-
merkt door 
de opvallende groene 
shirtjes. Deze vrijwilligers, 
waaronder jeugdtrainers, 
ouders en andere senio-
renleden, zorgden er voor 
dat de jeugd op de goede 
baan stond en dat de wed-
strijden op een eerlijke ma-
nier afgewerkt werden. Om 
9 uur werd er dan echt be-
gonnen. Voorzitter Ton 
opende het toernooi met 
een praatje, waarna de 
toernooi organisatie de 
eerste jeugd naar de ba-

nen stuurde. Meteen kwam 
er ook een groen shirtje in 
actie en al snel waren de 
eerste 10 wedstrijden, 
vooral singels, in volle 
gang. Over de hele dag 
heen stonden er ongeveer 
380 wedstrijden op de 
planning, verdeeld over 
vier verschillende leeftijds-
klasses. Één van die klas-
ses was de pupillen klasse,  
waarin 8 jeugdleden van 
rond de 6 en 7 jaar hun 
eerste echte wedstrijden 
speelden. En wat zijn ze al 
fanatiek! Al waren de spel-
regels nog niet helemaal 
duidelijk en werd er hier en 
daar een trucje bedacht 
om een extra puntje te pak-
ken, toch waren het leuke 
wedstrijden en was het dui-
delijk dat de pupillen er 
groot plezier in hadden. 
Aan het einde van het toer-
nooi zijn ze allemaal be-
loond met een prijs. Dan 
de hogere klasses; de A, B 
en C klasse. Ook in die 

Door Bas Fransen

Wisselbeker 
voor BC Mixed 
op derde editie 
Open jeugdtoer-
nooi.

klasses waren er stuk voor 
stuk leuke partijen te zien, 
veelal ook goed aan elkaar 
gewaagd. Door de strakke 
planning en door de inzet 
van de vrijwilligers stonden 
de eerste afval wedstrijden 
al op de baan. Veel Mixed 
jeugd had de poulefases 
overleefd en hadden goe-
de hoop op een beker en 
een plekje op het podium. 
Ook in de afvalrondes 
bleef de Mixed jeugd goed 
overeind en dat resulteer-
de zelfs in finales met al-
leen mixed leden. Zo ston-
den Lieke en Irene tegen 
over elkaar in de finale C 
klasse, speelde Neva in de 
finale van de B tegen Mir-
ne, streden Lucas en Jas-
per om de derde plek in de 
B en speelden Tim en Joris 
Boelens een broederstrijd 
in de finale van de P klas-
se. Ook in de A klasse, 
waar gestreden werd om 
de belangrijkste prijzen, 
deed BC Mixed het erg 
goed. In de heren singel 
won Tristan overtuigend en 
ook in de dames singel 
werd er overtuigend ge-
wonnen, daar door Robin. 
Robin pakte ook de eerste 

plaats in de da-
mesdubbel, 
samen met 
Eva. Al dit 
Mixed succes 
resulteerde in 
nog een leuke 
verrassing tij-
dens de prijs-
uitreiking. Na-
dat al de prijs-
winnaars in de 
verschillende 
klasses hun plekje op het 
podium ingenomen had-
den en hun bekers vol trots 
gepresenteerd hadden aan 
de volle kantine, was het 
tijd voor de wisselbeker. 
Die beker is de afgelopen 

jaren tel-
kens naar 
Mierlo ge-
gaan en 
ook nu 
zou het 
weer gaan 
tussen 
onze club 
en Mierlo. 

Al de hele dag deed het 
blauw van Mixed het erg 
goed en stiekem werd er 
gehoopt dat de beker dit 
jaar in Beek en Donk zou 
blijven. En ja hoor! Mixed 
had zelfs een grote voor-
sprong op Mierlo! De pu-
pillen van Mixed namen 
de wisselbeker in ont-
vangst en samen met alle 
andere Mixed jeugd 
mocht naar voren om hun 
prestatie samen te vieren. 
Super goed gedaan alle-
maal! 
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Op zondag 4 februari ver-
zamelde vele sportievelin-
gen in sporthal d’n Ekker 
om een paar leuke wed-
strijdjes tegen elkaar te 
kunnen spelen. Er waren 
twee categorieën waarin 
we konden spelen en dat 
waren de dubbels en de 
singles. Helaas konden er 
geen gemengd dubbels 
worden gespeeld want dan 
zou het te lang duren. De 
wedstrijden werden ge-
speeld tot 21, dus als je 20-
20 speelden was dat laat-
ste puntje dus wel span-
nend geblazen. Gelukkig 
konden we allemaal aan 
het einde van de dag zeg-
gen dat het een zeer ge-
slaagde dag was en dat we 
er weer iets van hebben 
geleerd. Als je overdag 
rond zou lopen zou je al-
leen maar lachende kinde-
ren zien, of rode hoofden 
van mensen die net van de 
baan afkwamen. Veilig om 
te zeggen dat er dus wel 
degelijk wat tegenstand 
was. Nadat de kleintjes 
halverwege de dag klaar 
waren, begonnen de wat 
serieuzere wedstrijden. 
We begonnen eindelijk aan 
de kwart- en halve finales. 

Tegen het eind van de dag 
was het een zee van rode 
hoofden en waren de win-
naars bekend. Na de prijs-
uitreiking, die rond 17:30 

Lachende kin-
deren en rode 
hoofden op het 
Open Mixed 
toernooi.
Door Jente Jansen

Prijzen voor onze mixed jeugd.

HEA 1 Tristan Verstappen
2 Mathijs Janssen

DEA 1 Robin Slaets
HDA 2 Brady Bots/Mathijs Jansen

4 Tristan Vestappen/
DDA 1 Robin Slaets/ Eva Schardijn
HEB 3 Lucas van Deursen

4 Jasper Wissmann
HDB 1 Koss vd Wijdeven/Noah Hollanders
DEB 1 Neva van der Vorst

2 Mirne Jansen
DDB 3 Neva van der Vorst/Mirne Jansen
HEC 1 Rune van der Vorst
DEC 1 Lieke de Visscher

2 Irene SLaets
4 Suzie Coppens

DDC 1 Lieke de Visscher/Irene Slaets
3 Suzie Coppens/Marit van de Kerkhof

HEP 1 Joris Boelens
2 Tim Boelens
3 Sven Gordijn

HDP 1 Joris Boelens/Sven Gordijn
2 Tim Boelens/Tim Slaets

DEP 2 Fenna van de Meulengraaf
3 Ise van Duijnhoven

DDP 1 Fenna van de Meulengraaf/wanted
2 Isabeau Coppens/Jimmie Coppens
3 Ise van Duijnhoven/Floor Brans

eindigde, kon iedereen 
naar huis, en kon Mixed 
weer een geslaagd toer-
nooi op z’n cv zetten. 

 weet iemand 
waarom ik in zo een 
zwart ding praat?

even kijken 
of mijn haar

 goed zit

mooie 
schoen. Daar 
maak ik snel 
een foto van

help, onze oor-
bellen zitten vast

deze tekst-
ballon is
 te kl saaaaaiiiiiiiiiii

van wachten
 ga je somber 

denken 

leuk dat 
hockey-
minton

je bedoelt 
bamintockey?

mag ik 
die 

ruilen
voor de 
eerste 
plaats?
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HBB Jeugd Kampioenschappen 2018
Zondag 27 mei 2018
Van 9.00 uur tot 17.30 uur in
Sporthal Suytkade Helmond

Aansluitend aan het toernooi zullen de 
kampioenen van de jeugdcompetitie 
gehuldigd worden.

Klassen (peildatum is 1-9-2017):
A klasse: Op de peildatum 17 jaar en jonger.
B klasse: Op de peildatum 15 jaar en jonger.
C klasse: Op de peildatum 13 jaar en jonger.
D klasse: Op de peildatum 11 jaar en jonger.
P klasse: Op de peildatum 9 jaar en jonger.

Er wordt gespeeld in de DD, HD, DE en HE

Kosten :
€ 5,- voor 1 onderdeel.
€ 10,- voor 2 onderdelen.

Kosten :
€ 5,- voor 1 onderdeel.
€ 10,- voor 2 onderdelen.

Jeugdspelers welke langer dan één heel seizoen deelgenomen hebben 
aan de seniorencompetitie zijn uitgesloten voor deelneming.

Inschrijven kan tot 13 mei op het toernooiadres van de 
HBB: toernooi@hbbond.nl of via de toernooipagina op 
toernooi.nl.

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

HBB Jeugd Kampioenschappen 2018
Aansluitend aan het toernooi zullen de 
kampioenen van de jeugdcompetitie 

Vriendjesavond

Dikke pret op de 
vriendjes en 
vriendinnetjes 
avond.

Als ik  (eigenlijk iets te laat, 
ik liet de fotocamera thuis 
liggen) om 18.30 uur de zaal 
binnen kom kijk ik mijn 
ogen uit. Wat is het druk in 
de zaal. Heel veel kinderen, 
eigen jeugd en vriendjes en 
vriendinnetjes en heel veel 
ouders. 
De jeugdbegeleiding heeft 
een speciale training in el-
kaar gezet en de groepen 
zijn al bezig met de war-
ming-up.
Ik loop rond en maak wat 

Door Marlie Fransen

foto’s en bekijk wat er alle-
maal gebeurd in de zaal. 
 
Bij de Mini’s waar normaal 
gesproken 13 kinderen staan 
te springen op de baan om 
leuke spelletjes te doen staan 
er nu 26.  Gelukkig heeft An-
niek wel wat extra hulp van-
daag van Jente en Steffie.Tij-
dens de warming-up worden 
er allemaal oefeningen ge-
daan zoals chassez lopen en 
hinkelen. Wat kunnen de kin-
deren dit al goed.  Daarna  
worden er  in drie groepjes 
ballonnen hooggehouden,  
lijntikkertje gespeeld en met 
shuttles gegooid. Ik zie alleen 
maar blije gezichtjes. Op het 
einde van de training is er ook 
nog feest. Lauren is 5 jaar ge-
worden. Er word hard voor 
haar gezongen en daarna 
heeft Lauren voor iedereen 
ook nog een leuke tractatie. 

In de andere twee groepen 
worden er na de warming-up 
in groepjes badminton gere-
lateerde spelletje gedaan. Er 
worden oefeningen gedaan 
met de ladder, ballonnen en 
shuttles hooggehouden, 
loopoefeningen gedaan , de 

service wordt geoefend en er 
worden wedstrijdjes gespeeld.

Ook in het tweede uur zijn er
vrienden en vriendinnen bij . 
Hier worden er wedstrijden 
gespeeld en na afloop wordt 
er afgesloten met de jongens 
tegen de meiden. 

De hele avond zie ik  dat de 
kinderen elkaar uitleg geven 
over het mooie badmin-
tonspel. ik zie ontzettend veel 
rode hoofdjes voorbij komen 
en ik zie dat er ontzettend veel 
gelachen wordt. Misschien 
zien we van de vriendjes en 
vriendinnetjes nog wel eens 
wat kinderen terug bij BC 
Mixed. Dat zou mooi zijn. 

1312
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Wat een avotuur………........

Junior Master van Zijderveld 2018

Het is zaterdagochtend 3 
maart 2018 als om 7 uur de 
wekker gaat. Neva moet 
vanuit de NBBJ Badmin-
tonschool meedoen aan de 
Junior Master van Zijder-
veld 2018. De reis ging he-
lemaal naar Amstelveen. 
Al vrij vroeg stond de eer-
ste singel van Neva op de 
planning. We waren geluk-
kig ruim op tijd. Neva was 

al snel geïmponeerd door 
het niveau wat we te zien 
kregen. Meer dan de helft 
van de spelers had “Net-
herlands" en de eigen 
naam, zoals Wang, Li, 
Cuntapay, Cheung, Si-
vakumar op de rug staan 
(heel “Nederlands…..”). 
Maar we laten ons niet uit 
het veld slaan en Neva be-
gint met volle moed aan 

haar eerste singel tegen Li. 
We kwamen er al vrij snel 
achter dat Li best aardig 
kon badmintonnen. Helaas 
heeft Neva in twee sets 
verloren, maar wel 15 en 
18 punten gepakt in elke 
set. Wow, wat was ik trots! 
De damesdubbel had 
Neva als “wanted" opgege-
ven. Ze was gekoppeld 
aan een meisje uit Amers-
foort. Helaas geen wed-
strijden gewonnen. Is na-
tuurlijk ook lastig als je el-
kaar niet kent.
Vervolgens mocht Neva 
nog een keer aan de bak in 
de singel. Na een paar 
punten hadden we de hoop 
dat het wel eens zou gaan 
kunnen lukken. Neva wist 
de wedstrijd naar zich toe 
te trekken in twee sets. 
Vooral ook dankzij de goe-
de coaching tijdens de 
wedstrijd van de NBBJ 
trainers. Ook heel fijn voor 
het zelfvertrouwen om een 
keer een singel te winnen 
op dit niveau.
Bij de gemengd dubbel 
had Neva een hele goede 
(NBBJ) partner: Casper 
Spaans. Erg leuk om te 
zien dat je dan zelf ook be-
ter gaat spelen als het ni-
veau hoog is. Het was met-
een al afvalsysteem. Uit-
eindelijk wonnen ze in 
twee sets.

In het weekend 3 en 4 maart was sporthal De 
Meerkamp in Amstelveen het toneel van het ‘Ju-
nior Master Van Zijderveld 2018’. Met 160 bad-
mintonwedstrijden op zaterdag en nog eens 65 
wedstrijden om de prijzen op zondag, is dit Ju-
nior Master één van de grotere landelijke bad-
mintonjeugdtoernooien.
Het toernooi bij Van Zijderveld maakt deel uit 
van het landelijke Junior Masters circuit waar 
deelnemers punten mee kunnen behalen voor 
hun Nationale ranking bij Badminton Nederland

Door Madelon en Neva van der Vorst

 

Rune va
n der Vorst

Hallo ik ben Joris Boelens. 
Ik ben 9 jaar en zit op ba-
sisschool de Raagten in 
groep zes bij meneer 
Robin.
Ik woon samen met mijn 
broertje Tim, mijn zusje 
Femke, papa Paul en 
mama Steffie in Beek en 
Donk op de rietkampen 25. 
Ik ben gaan badmintonnen 

omdat mijn papa ook on-
der badminton zit. 
Mijn broertje en zusje gin-
gen bij de badMINIton een 
paar proeflessen doen. Ik 
ging toen mee kijken in de 
zaal. Ik wilde het toen ook 
wel een keer uitproberen 
en toen vond ik het heel 
leuk en zo ben ik er onder 
gegaan. Ik ben de enige 
uit mijn klas die onder bad-
minton zit dat vind ik best 
jammer. Ik zou het leuk 
vinden als meer kinderen 
uit mijn klas zouden gaan 
badmintonnen. Niet dat ik 
ze daar toe ga dwingen, 

natuurlijk! Veel kinderen 
badmintonnen op de cam-
ping, dat doe ik zelf ook 
graag met papa, maar dat 
is wel heel anders dan in 
de zaal.
Verder zit ik ook nog op 
voetbal en houd ik van le-
zen. Verder ga ik graag in 
Frankrijk op vakantie om-
dat daar heel veel leuke 
campings zijn. 

De laatste keer dat ik keu-
ze uur had gingen we bad-
mintonnen; ik vond het 
heel leuk om dat ook een 
keetje op school te doen.
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Op zaterdag en zondag 17 
en 18 februari werden er in 
Waalwijk het Regionaal 
Jeugdkampioenschappen 
gehouden. Dat houdt in dat 
mensen die bij de NBBJ 
zitten, en nog andere le-
den die bij weer wat pro-
fessionelere badminton-
verenigingen zitten, alle-
maal tegen elkaar speel-
den. Van mixed waren er 
ook een redelijk aantal 
aanwezigen, 8, en we kun-
nen met trots zeggen dat 
er ook wat prijzen naar bin-
nen zijn gesleept. Twee 
om precies te zijn.  Mis-
schien niet veel maar dat 
houdt niet in dat er niet 
voor gevochten was. Mirne 
was in de meisjes enkel 
nylon U13 eerste gewon-
nen en mag zich dus Bra-
bants kampioen U13 nylon 

Regionale jeugdkampioenschappen

noemen. Rune was in de 
heren enkel U11 tweede 
geworden. Voor de rest 
van de mixed leden waren 
er leuke wedstrijden, maar 
waren de tegenstanders 
helaas net wat beter. De 
wedstrijden werden ge-
speeld in sets dus als je je 
eerste wedstrijd verpest 
had, kon je nog altijd beter 
maken met je tweede. 
Moet je wel weer een der-
de set spelen, maar dat 
maakt natuurlijk op dat mo-
ment niet uit. Ondanks dat 
wij, mixed leden, niet veel 
prijzen naar binnen heb-
ben gesleept. We kunnen 
allemaal zeggen dat we 
zeker weten wel iets heb-
ben geleerd van deze twee 
dagen. Kan ook bijna niet 
anders met op vrijwel ie-
dere baan die je zag 3 coa-

Brabantse jeugdkampioenschap-
pen, Een dagje Waalwijk.
Door Jente Jansen

ches om je te helpen. Ui-
teraard hebben we er alle-
maal van genoten, en was 
het een geslaagd badmin-
ton weekendje. Want aan 
het einde van beide dagen 
had iedereen toch nog 
steeds een brede glimlach. 
De wedstrijden waren 
moeilijk maar het was het 
zeker weten waard. Heb-
ben we toch weer wat bij-
geleerd voor volgend jaar. 

Naast Rune en Mirne viel 
ook Novi Wieland in de 
prijzen. Novi is nog steeds 
lid van BC Mixed maar 
speelt op dit moment bij 
BC Geldrop. Zij Behaalde 
in de Gemengd Dubbel 
U15 met Finn Lavalette en 
in de single U17 veren een 
eerste plaats en is dus 
Brabants kampioen gewor-
den.U17 (Veren)

De laatste wedstrijd van 
Neva begon zaterdag om 
19:15. We waren om 20:00 
dan ook helemaal ge-
sloopt. Neva van het bad-
mintonnen en ik van het 
zitten op de houten bank-
jes en de spanning tijdens 
de wedstrijden. Gelukkig 
hadden we een hotelletje 
gereserveerd op 2 km af-
stand van de sporthal. We 
hebben het heel gezellig 
gehad en heerlijk ontbe-
ten. Zondag om 9:30 stond 
de eerste wedstrijd alweer 
op het programma. De ge-

mengd dubbel. Het was 
een hele spannende wed-
strijd. In de eerste set ston-
den ze 20-14 achter. Ze 
wisten uiteindelijk de set 
nog met 25-23 te winnen. 
Knap hoor! Helaas moes-
ten ze toch de winst aan de 
tegenstanders overlaten 
en verloren nipt in drie 
sets. Jammer!
Ook wel grappig trouwens 
dat ze alleen maar met ve-
ren shuttles spelen. Je 
geeft zelf een shuttle af en 
de tegenstander ook. Dan 
sla je beide shuttles naar 

de andere kant van het net. 
De veren shuttle die het 
verst komt, daar wordt mee 
gespeeld. As je de partij 
verliest, dan ben je je shut-
tle kwijt, Als je de winnaar 
bent, dan ben je een shut-
tle rijker. Natuurlijk sneuve-
len er ook een aantal shut-
tles tijdens het spelen door 
het verenverlies. Je zult 
begrijpen dat Neva dit 
weekend wel een aantal 
shuttles armer is.
We hebben heel wat mooie 
partijen gezien. Neva's 
NBBJ collega’s hebben 
gelukkig nog wel een paar 
prijzen in de wacht ge-
sleept. We kijken terug op 
een onvergetelijk weekend 
met z’n tweetjes en hopen 
dat we er volgend jaar 
weer bij zijn.
Daarna in de auto op weg 
naar Teun en Rune, die 
ook een leuk mannen-
weekend hebben gehad 
(samen sushi gegeten bij 
Mojo, grrrrrrrrrr, en genet-
flixt….).
Groetjes van Madelon en 
Neva.

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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Oproep aan de jeugdleden. (2de uur)

Hallo Minimiks lezers,

Trainen bij 
BC Mixed
Door enkele ouders

Als ouders van sportieve 
kinderen willen we ook wel 
een bijdrage leveren voor 
een stukje in de minimiks.
Op vrijdagavond is het nor-
maal gesproken een druk-
te van jewelste bij sporthal 
den Ekker in Beek en 
Donk. Hoe kan dat? O ja! 
Het is weer tijd om te trai-
nen bij Mixed. Dit was aan 
het begin van het seizoen 
zeker het geval. Als je nu 
gaat kijken staat er een en-
kele fietsen en lijken er 
meer trainers dan jeugd op 
de baan te staan.

Elke vrijdag een motive-
rend appje om te komen 
lijkt als kettingreactie een 
‘ik kom niet,’ ‘ik ook niet’ uit 

te lokken. Het lijkt wel alsof 
iedereen op vrijdag opeens 
iets te doen heeft als er 
een iemand afmeld. Bij 
mixed train je op vrijdag-
avond, dat weet je al heel 
lang, probeer er dan ook 
rekening mee te houden 
als je weer nieuwe afspra-
ken maakt. De trainers 
doen erg hun best om een 
leuke training voor te berei-
den, maar dat gaat moeilijk 
als telkens maar de helft, 
vaak zelfs minder, op komt 
dagen

Nou hebben wij onze kin-
deren bijgebracht dat als je 
ja op iets zegt dan maak je 
dat jaar ook af. Voordat je 
besluit iets anders te doen, 
daarin lijken wij misschien 
redelijk ouderwets als je 
naar de vrijdagavond kijkt. 
Ik mis nu echt even het 
clubgevoel van gezellig 
even met zijn allen trainen. 
Wanneer er iets leuks ge-

organiseerd wordt heeft ie-
dereen wel even tijd, wat 
ook erg positief is want 
daar organiseer je het ook 
voor, trainen lijkt dan toch 
net even anders, dit vinden 
wij erg jammer. Je traint om 
wat beter te worden, en 
voor het plezier natuurlijk. 
Maar zeg eerlijk, wie geniet 
er nu van om fataal van de 
baan af geslagen te wor-
den doordat je nooit komt 
trainen? Niemand.

Vandaar toch even dit op-
roepje aan alle jeugd en 
hun ouders om misschien 
toch maar een uurtje later 
naar dat feestje te gaan en 
de komende maanden met 
flinke (tegen) zin de trai-
ning bij te wonen. Badmin-
ton is een teamsport dus 
wanneer jullie nee zeggen 
is je team niet compleet en 
dupeer je er dus ook alle 
medespelers mee die wel 
komen

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Aan het begin van de com-
petitie waren wij (de team-
leiders Claudia, Martijn en 
Teun) een beetje bang dat 
het allemaal een beetje te 
veel zou gaan worden 
voor onze ex-kampioenen. 
We zijn van de H-klasse 
naar de E-klasse gegaan 
vanwege het kampioen-
schap en het feit dat er dit 
jaar geen F-klasse is bij de 
jeugd. Dat was ook wel te 
zien allemaal tegenstan-
ders die zeker een kop 
groter waren dan onze 
kanjers. Het was aanpoten 
de eerste paar wedstrijden 
en velen werden verloren, 
ondanks de moedige strij-
ders. Maar het ging stukje 

bij beetje steeds beter en 
we gingen hier en daar 
toch wat puntjes pakken.
Nu was het tijd voor de 
tweede helft van de com-
petitie…………..
waaaaaauw wat ging het 
goed! We moesten eerst 
tegen Bakel 5 waar we de 
vorige keer 6-2 van verlo-
ren hadden (een kleine 
wisseling in het team van 
Bakel, ze hadden een in-
valdame). Het ging zo 
goed dat we binnen de 
kortste keren met 4-0 voor 
stonden. Uiteindelijk was 
de einduitslag 7-1!!!! Wat 
trots zijn we op onze kan-
jers, ze hebben gevochten 
voor elk punt. Daarna was 
Bakel 4 aan de beurt (vo-
rige wedstrijd 4-4), deze 
tegenstanders waren alle-
maal weer net ietsjes gro-
ter dan de kinderen uit het 
team van Bakel 5. De wed-
strijden waren heel span-
nend, bijna alle wedstrij-

den werden tussen de 25 
en 29 beslist. Uiteindelijk 
trokken we aan het langste 
eind. We wonnen met 5-3. 
En wat misschien wel het 
mooiste was dat de bege-
leiders van de tegenstan-
ders ons zeiden dat “onze 
kleintjes zo goed konden 
spelen”. Dus al die extra 
trainingen bij de NBBJ en 
de CT beginnen hun 
vruchten toch echt wel af 
te werpen. We kijken vol 
goede moed uit naar de 
rest van de competitie.

Verslagen jeugdcompetitie

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Mixed 6, E  klasse 

Wat een 
groei............
Door Teun van der Vorst
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Scoringspercentages  Jongens

s w %
1 Koss vd Wijdeven 13 12 12
2 Joran Jansen 9 8 89
3 Lucas v Deursen 13 10 77
4 Brady Botss 14 10 71
5 Nick Meulensteen 6 4 67
6 Tristan Verstappen 10 6 60

 

Scoringspercentages  Meisjes

s w %
1 Pleun Schenk 13 12 92
2 Mirne Jansen 19 13 68
3 Jente Jansen 18 12 67
4 Neva vd Vorst 18 12 67
5 Kelly de Louw 15 9 60
6 Lieke de Visscher 16 9 56

 

Scoringspercentages jeugd

Uitslagen 

Dat.

04-03 BCV 73 - Mixed 1 6-2

Mixed 7 - Hanevoet 3 4-4

Phoenix 3 - Mixed 7 7-1

Mixed 6 - Bakel 5 7-1

Mixed 6 - Bakel 4 5-3
11-03 Mixed 3 - Mierlo 3 

Brabantia 1 - Mixed 1 

BCV 73 - Mixed 4

Mierlo 5 - Mixed 4

Programma Maart - April
Dat. Tijd BN
18.03 9.30 Mixed 2 - BCAB 1 2

9.30 Mixed 1 - Bakel 1 5
9.30 Mixed 7 - Phoenix 3 12
11.15 Mixed 7 - Hanevoet 2 12
9.30 Mixed 5 - BCAB 2 14

Dat. Tijd BN
11.15 Mixed 5 - Someren 1 14

25-03 9.30 Mixed 2 - Bakel 2 1
9.30 Mixed 3 - BCV 73 2 2
9.30 Mixed 4 - Mierlo 4 3
11.15 Phoenix 1 - Mixed 4 5
9.30 Mierlo 8 - Mixed 6 11
11.15 Mixed 6 - Brabantia 2 14

08-04 9.30 Mierlo 1 - Mixed 1 2
9.30 Mixed 5 - Mierlo 6 5
11.15 Bakel 3 - Mixed 5 15

15-04 9.30 Mierlo 3 - Mixed 2 1
9.30 Mixed 7 - BCV ‘73 5 15
11.15 Hanevoet 3 - Mixed 7 10
9.30 Mixed 6 - Phoenix 2 13
11.15 Mixed 6 - Mierlo 9 13

22-04 9.30 Mixed 1 - Mierlo 2 2
9.30 Mixed 4 - Con Brio 1 10
9.30 Mierlo 7 - Mixed 5 12

20 21

Uitslagen en programma jeugd

Standenlijst jeugd

A KLASSE
1 Bakel 1 6-33

2 Mierlo 1 6-32

3 Mierlo 2 6-25

4 BCV’73 1 6-19

5 Brabantia 1 6-19

6 Mixed 1 6-16

D KLASSE
1 Bakel 3 10-62

2 Mierlo 7 10-61

3 BCAB 2 10-34

4 Mierlo 6 10-31

5 Mixed 5 10-30

6 Someren 1 10-22

B KLASSE
1 Mixed 2 7-39

2 Mierlo 3 7-37

3 Bakel 2 7-37

4 BCAB 1 7-26

5 Mixed 3 7-21

6 BCV 73 2 7-8

C KLASSE
1 Mierlo/someren 4 8-49

2 Mixed 4 8-42

3 Phoenix 1 8-27

4 Mierlo 5 8-27

5 BCV 73 3 8-15

E KLASSE
1 Mierlo 8 9-61

2 Phoenix 2 9-49

3 Bakel 5 9-33

4 Bakel 4 8-32

5 Mixed 6 8-29

6 Brabantia 2 9-21

7 Mierlo 9 8-15

H KLASSE
1 Hanevoet 2 11-74

2 Phoenix 3 10-60

3 Hanevoet 3 11-32

4 Mixed 7 12-28

5 BCV 73 5 10-22

In de Nationale Jeugdselectie U17 trainen en spe-
len de talenten van Badminton Nederland, in de 
leeftijd tot 17 jaar, onder leiding van de bondstrai-
ner U17 Robbert de Keizer.
Na een paar weken stage te hebben gelopen bij 
deze selectie heeft Novi Wieland onlangs te horen 
gekregen dat ze is aangenomen!
Van harte gefeliciteerd Novi met je selectie na-
mens ons allemaal en heel veel succes.

Novi aangenomen bij 
de Nationale 
Jeugdselectie U17 
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

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 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

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!
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Kaderavond

Op zaterdag 3 maart waren 
alle vrijwilligers welkom op 
de jaarlijkse kaderavond 
van onze club. Deze avond 
wordt aangeboden door 
het bestuur aan de vrijwilli-
gers als dank voor hun in-
zet in het afgelopen sei-
zoen.
Deze keer was deze avond 
weer in het café gedeelte 
van Rollerclub de Oude 
Molen. Nadat iedereen 
was binnen gedruppeld 
werd de avond geopend 
door onze voorzitter Ton. 
Iedereen werd bedankt 
voor de aanwezigheid en 
voor de inzet voor onze 
club, vervolgens werd er 
door het bestuur (Ton, 
Gert, Anja, Peter en Stan) 
een bijzonder groot bord-

Mixed erger je Triviant Party

spel klaar gemaakt.
Bij de uitleg door Ton bleek 
het een combinatie te zijn 
van Mens-erger-je-niet, 30 
seconds, Triviant, Party en 
co, etc.. Vervolgens wer-
den alle aanwezigen voor-
zien van een gekleurd stuk 

toiletpapier. Het zal niet 
onlogisch klinken dat de 
kleurtjes samen teams 
vormden, daarbij werd er 
goed op gelet dat er een 
mooie diversiteit in de 
teams zat.
De spelers waren zelf ook 
de pionnen en onder aan-
voering van 1 of 2 teamlei-
ders werd iedereen in “het 
veld” gestuurd. Al snel 
bleek weer hoe fanatiek 
de meesten worden als er 
een spelletje gespeeld 
moet worden. Aan Ton de 
moeilijke taak om ervoor 
te zorgen dat het allemaal 
niet zou escaleren, 112 
stond al snel onder de 
speed dial knop. 
Al snel zat iedereen hele-
maal in het spel, er wer-
den zeer tactische beslis-
singen genomen. Andere 
spelers van het bord ge-
stoten, er werd getekend, 

Door Ruud Fransen

Training senioren.

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

Maand 20.40-21.30 uur  21.30-22.20 uur 20.50-21.30

Maart 16 en 23 M5/M6/M7 M1/M2/M3/M4
Maart 30 Vrij spelen
April 6, 13 en 20 M1/M2/M3/M4 M5/M6/M7
April 27 Vrij spelen

Mei, juni  en juli Geen training

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

Beste leden, 
Jan en ik zijn enige tijd bezig geweest om de 
Kerstkaarten die Mixed vanaf 1979 heeft ver-
stuurd, te verzamelen en daarna te digitaliseren. 
Nu we alles (letterlijk) op een rijtje hebben staan, 
zien we dat we 3 kaarten missen; 1995 (ver-
stuurd in 1994), 1997 (verstuurd in 1996) en 
2003 (verstuurd in 2002). 
Het zou mooi zijn als we deze3 kaarten nog zou-
den vinden. Wellicht dat jij ze nog hebt be-
waaard? 
Ik hoor graag of er nog ontbrekende kerstkaarten 
te vinden zijn. 
Groeten, Rien 

Oproep

Kerstkaarten gezocht! Senioren
competitie 
2018-2019

Geef je nu op via het 
digitale aanmeldings
formulier.

Schrijf je in voor vrij-
dag 30 maart via de  
link in je mailbox!



MINIMIKS Maart 2018MINIMIKS Maart 2018
26 27

er moesten vragen beant-
woord worden, muziekfrag-
menten geraden worden 
etc. Tijdens dit alles moes-
ten onze bestuursleden 
zich met bakjes nootjes, 
hamkas, komkommers, 
kaas, vette hap etc. door 
het bord met de fanatieke 
pionnen heen zien te wor-
stelen naar de hongerige 
teamleiders en niet-actieve 
pionnen aan de hangtafels. 
Dit was al een topsport 
prestatie op zichzelf. 
Om 23.00 uur kwam een 
einde aan het spel. Bij 
sommige teams stonden 
inmiddels pionnen met 
prachtige mutsjes op vol 
trots te glunderen. Zij had-
den het spel volbracht en 
waren aan de eindstreep 
gekomen. Nadat onze pen-
ningmester alle punten had 
opgeteld bleek dat het 
oranje team de meest pun-
ten bij elkaar had verza-
meld en daarmee dus de 
meer dan terechte win-
naars waren van dit fantas-
tische spel. Alvorens zij uit 

Het winnende oranje team: Teun, Martijn, Claudia, Sabitri, 
Lieke en Monika.

handen van de voorzitter/
spelleider hun prijs in ont-
vangst mochten nemen 
werden Toon en Annie nog 
bedankt voor het regelen 
van de mooie locatie voor 
ons feestje.
Namens alle aanwezigen 
grote complimenten aan 
het bestuur voor het be-
denken en uitwerken van 
deze leuke activiteit en het 
verzorgen van deze gewel-
dig gezellige avond.
Het was nog tot laat bijzon-
der gezellig en eenieder 
ging uiteindelijk tevreden 
huiswaarts.

Groet,

Ruud Fransen
Fanatieke groene pion.

De Helmondse Badminton Bond zou natuurlijk niet bestaan zonder vrijwilligers. Op 
dit moment zijn er genoeg vrijwilligers actief om de competities en andere activitei-
ten te organiseren, gedurende het seizoen. Echter blijven er nog een aantal taken 
openstaan of komen er bepaalde taken veelal bij één persoon te liggen. Daarom is 
men  druk bezig geweest om al deze taken per commissie/activiteit zoveel mogelijk 
uiteen te zetten.

Mocht één of meerdere van deze taken jou wel interessant lijken? Wacht dan niet en 
benader een vrijwilliger van de HBB! Mail naar pr@hbbond.nl of stuur een What-
sApp berichtje naar 06-422 783 85.

Welke taken?
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.hbbond.nl/taken-binnen-hbb/

Op zoek naar vrijwilligers
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Mixed schrijft geschiedenis    

Deel 15 
Eigenaar en bewoner Badminton 
House overleden 

In het februari-nummer 
2017 van de Minimiks heb 
ik een artikel geschreven 
over Badminton House. Dit 
Engelse landhuis is be-
kend vanwege de beroem-
de Engelse paarderennen 
die jaarlijks plaatsvinden 
en is de plaats waar ‘het 
spel uit India’ de naam 
badminton kreeg. 
Het landhuis is vanaf 1612 
in het bezit van de familie 
Somerset. De laatste eige-
naar en bewoner was Da-
vid Somerset, de 11e Her-
tog of Beaufort. Deze her-
tog is op 89 jarige leeftijd 
op 15 augustus 2017 over-
leden. 
Hij laat een van het groot-
ste landgoederen van En-
geland achter met een ge-
schatte waarde van 
£315million (= 367 miljoen 

euro). Zijn oudste zoon 
Henry (van vier kinderen) 
is nu de 12e Hertog van 
Beaufort. 
Voor ons als badminton-
vereniging is de 8e Hertog 
belangrijk (Henry So-
merset 1824-1899) omdat 
hij 'het nieuwe spel uit In-
dia' (zoals het toen werd 
genoemd) in 1873 naar zijn 
landgoed Badminton haal-
de. Het werd daar erg po-
pulair onder de Britse elite 
en ging al gauw 'het spel 
op het landgoed Badmin-
ton' heten, later ingekort 
naar; badminton. 
De badmintonsport heeft 
haar naam dus te danken 
aan deze sportieve Hertog 
van Beaufort. De laatste 
hertogen hadden niets met 
het spel badminton maar 
wel met paardenraces die, 

Door Rien van Kessel

tot op heden, jaarlijks op 
het landgoed plaatvinden. 
 
Over hoge bedragen ge-
sproken; wist je dat in Bad-
minton House tot voorkort 
de duurste kast ter wereld 
stond? 
 
The Badminton Cabinet 
heet het stukje vakwerk en 
Prins Hans-Adam II,  een 
van de meest gefortuneer-
de prinsen van Europa, is 
momenteel eigenaar. Het 
Badminton Cabinet is 3,85 
meter hoog, 2,31 meter 
breed en 0,93 meter diep. 
Het is gemaakt uit ebben-
hout, verguld brons en Ita-
liaanse hardsteen. De pa-
nelen zijn ingelegd met 
halfedelstenen, op de vier 
hoeken staan  vergulde 
bronzen beeldjes en cen-

2928
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traal staan een wapen-
schild en een uurwerk. De 
panelen zijn versierd met 
schilderijen van vogels en 
bloemen.  
Het meubel werd tussen 
1720 en 1732 gemaakt met 

als opdrachtgever Henry 
Somerset, de derde her-
tog van Beaufort, die per-
se een stuk Toscaanse 
barok in huis wilde. Dertig 
ambachtsmensen werkten 
6 jaar aan het stuk. Het 

meubel bleef op Somer-
sets landhuis, Badminton 
House, tot in 1990. Mo-
menteel wordt het meubel 
op 2,2 miljard euro ge-
schat.  
 

GOUD!!
DE OLYMPISCHE SPELEN

Ik vind dat die 3 woorden al-
leen al een zin verdienen. 
Die woorden zijn voor elke 
aspirant Olympiër magisch. 
‘De Olympische Spelen’, 
daar werk je 4 jaar naartoe, 
daar laat je alles voor, dat is 
het hoogst haalbare voor 
iedere sporter.

Ben je de zoon van de broer 
van een neef van een verre 
oudtante van vader’s kant 

Pyeong Chang 2018

van een Olympiër, dan 
voelt het toch een beetje 
alsof je zelf mee mag doen. 

De Olympische Spelen, 
ook voor de kijker, de sport-
liefhebber, 2 magische we-
ken….. de openings- en de 
sluitingsceremonie hoeven 
voor mij niet zo. Die geld-
verspilling is niet nodig 
maar goed, dat is mijn be-
scheiden mening

Ik begrijp dat je je als 
Olympische stad natuurlijk 
op de kaart wilt zetten, 
maar van die 2 ceremo-
nies alleen al, kun je mis-
schien wel een derde we-
reld land een dag lang te 
eten geven. 
Dus ALS je als gastland 
echt goed voor de dag wilt 
komen??…..hmmmm, mis-
schien een ideetje voor 
Beijing 2022?? Daarbij 
denk ik dat ik ook op veel 
bijval kan rekenen van de 
Olympiërs zelf, want voor 
hun voorbereiding is het 
ook niet echt ideaal om 
een dag van te voren als 
aapjes op te moeten ko-
men draven en rondjes te 
moeten lopen in het Olym-
pisch stadion.

Terug naar de Spelen, 
vanaf zaterdag 10 Februa-
ri staat bij ons de TV aan. 
Nou ben ik over het alge-
meen netjes door mijn ou-
ders opgevoed en mijn 
moeder is van mening dat 
overdag de TV aan ner-
gens goed voor is, “als je 

Door Katja van der Vorst

je verveelt ga je maar poet-
sen”, met als gevolg dat 
hier de TV overdag dus 
nooit aanstaat.
Maar uitzonderingen zijn 
het WK voetbal, de Elfste-
dentocht (zoals ik al zei 
staat hier de TV nooit over-
dag aan) en de Olympische 
Spelen. 

De meest mensen houden 
van de zomerspelen, ge-
zellig in het zonnetje in een 
mooi warm land, maar ik 
ben van de winterspelen, 
echt HE LE MAAL fantas-
tisch. Ook toevallig ben ik 
geen zomermeisje maar 
een winterchick, maar dat 
heeft er volgens mij geen 
bal mee te maken. Ik vind 
de “spelen” in de winter ge-
woon veel leuker. Het Ski-
en, de Biatlon, het Snow-
boarden….ik heb er geen 
zak verstand van maar als 
ik Shaun White op de half-
pipe voor de 3e keer goud 
zie winnen met een one-
eighty, three-sixty, frontsi-
deflip of tailgrab kun je mij 
wegdragen. Maar ook de, 

voor mij totaal onbekende, 
Hanna Oberg uit Zweden 
die goud haalde op de 15 
KM Individuele Biatlon kon 
rekenen op een warm ap-
plaus toen ze helemaal 
stuk over de finish ging. 
Sjonge jonge wat een atle-
ten zijn dat toch.

Natuurlijk blijven de Hol-
landse helden hierbij niet 
achter, want als “onze” 
Sjinkie, Jorien of Sven aan 
de beurt is, is het minuten-
lang billen knijpen in de 
Reigerlaan. Hoe mooi ik de 
spelen ook vind, hoe sym-
pathiek de Olympiërs van 
andere landen ook zijn……
”meedoen is belangrijker 
dan winnen” enzovoorts 
enzovoorts. Het feit is, dat 
als er een Nederlander aan 
de start verschijnt, ook mij 
het chauvinisme niet onbe-
kend is. Schreeuwend heb 
ik Yara van Kerkhof naar 
het zilver geholpen, Ireen 
heeft zeker dankzij mijn ge-
vloek het goud behaald op 
de 5 km en ik huil harder 
dan wie dan ook als Kjeld 
voor de tweede keer goud 
binnensleept maar ook als 
Sven het niet red op de 10 
km. Vol bewondering kijk 
ik, samen met Alex an Max, 
naar “onze jongens” als ze 
staan te springen op Medal 
Plaza en voor de zoveelste 
keer het Wilhelmus klinkt.
Trots als een pauw als er 
gewonnen wordt en ziek 
als een hond voor de ver-

liezer. 

Het waren mooie dagen, 
die Olypische dagen en 
wat hebben “we” het goed 
gedaan als klein kikker-
landje tussen al die groot-
machten. 

Het resultaat, jullie allen 
wel bekend……5e in het al-
gemeen klassement. Met 8 
Gouden medailles, 6 Zilve-
ren en 6 Bronzen medail-
les, zwelt mijn hart van 
trots en dat van vele Mede-
landers met mij.

Maar nu, nu val ik in een 
Olympisch zwart gat, want 
op maandag is er geen Ro-
delen of Reuze slalom als 
ik ’s morgens vroeg opsta, 
er is geen Noorse combi of 
500 meter heren lange-
baan die ik zeker niet wil 
missen als ik door de Jan 
Linders ren.

…..een Olympische leegte 
heeft zich van mij, voor in 
ieder geval 2 jaar weer, 
meester gemaakt. 

Toch de TV maar mooi uit 
laten staan, want…….je 
zult je maar gaan verve-
len!!!
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Badminton Nederland nieuws   

Marc Galjouw en Gayle 
Mahulette nationaal bad-
minton kampioen.

In het Topsportcentrum 
van Almere zijn in het 
eerste weekend van fe-
bruari weer de NK bad-
minton georganiseerd. 
Bij de heren was het 
Marc Galjouw die zijn ti-
tel wist te prolongeren 
ten koste van Nick 
Fransman. Bij de dames 
ging de strijd weer tus-
sen Gayle Mahulette en 
Soraya de Visch Eiber-
gen. Deze keer ging de 
titel naar Mahulette.

Marc Galjouw, 23, speler 
van DKC uit den Haag, 
had veel moeite met de 25 
jarige . linkshandige Nick 
Fransman, afkomstig uit 
Boxmeer.

Er was een derde set no-
dig, waarin Nick Fransman 
zelfs op matchpoint kwam 
te staan: 21-20. Hij maakte 
echter geen punt meer en 
dat deed Marc Galjouw 
wel, die met 23-21 zijn 
tweede titel binnen haalde. 
De cijfers: 21-13, 14-21, 
23-21.
Caljouw won eerder twee 
keer NK-brons (2014 en 
2015) en verloor in 2016 in 
de finale van Erik Meijs, 
die in het vorig najaar 
overleed aan de gevolgen 
van een ernstig verkeers-
ongeval in Duitsland.

Bij de dames gaat de strijd 
om de nationale titel al ja-
ren tussen Gayle Mahulet-

te en Soraya de Visch Ei-
bergen, Gayle won de titel 
in 2014 en 2017, maar toen 
deed Soraya niet mee, ze 
was toen geblesseerd. So-
raya won de titel in 2015 
en 2016. 
Mahulette ( speelt bij BV 
Mülheim, in de Eerste 
Bundes liga Duitsland)  
stond voor het vijfde jaar 
op rij in de finale. De eer-
ste game was met 21-15 
een prooi voor Mahulette, 
maar de tweede game 
ging met dezelfde cijfers 
naar tweevoudig kampioe-
ne De Visch Eijbergen. In 
de beslissende derde 
game schakelde Mahulet-
te een tandje bij en greep 
met 21-15 de titel.
Net als vorig jaar mochten 
Cheryl Seinen en Robin 
Tabeling twee nationale ti-
tels in ontvangst nemen. In 
het gemengddubbel was 
het als eerste geplaatste 
duo in drie games te sterk 
voor Jacco Arends en Se-
lena Piek.(Allebei Duinwij-
ck)
Cheryl Seinen won samen 
met Selena Piek (Duinwij-
ck) de eerste prijs in het 
vrouwendubbel. In de fi-

Nieuwe voorzitter bij 
Badminton 
Nederland.

nale werd het koppel 
Samantha Cuntapay / Iris 
Tabeling met 21-16 en 21-
10 verslagen.
Robin Tabeling prolon-
geerde aan de zijde van 
Jelle Maas (Almere) de ti-
tel in het mannendubbel 
door met 21-14 en 21-13 te 
winnen van Jim Middel-
burg en Alex Vlaar. (Velo 
Wateringen). 

MINIMIKS Maart 2018

Vanaf april 2017 zat de badminton 
bond zonder echte voorzitter. Een 
nieuw voorzitter is gevonden, maar 
veel vragen blijven open. 

Tijdens de bondsvergadering van Badminton Nederland 
op 3 februari in Almere (tijdens de NK) is Michel Bezuijlen 
benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Badminton-
bond. Michel Bezuijlen is burgemeester van Rijswijk. 
Het bondsbestuur bestaat, behalve de nieuwe voorzitter 
uit Pieter van Soerland en de drie overgebleven leden van 
het vorige bestuur. Dat zijn vicevoorzitter Ton Wijers, Re-
mon Verbeek, penningmeester en Bram Reudink. 
Ger Tabeling is teruggetreden uit het bestuur. Toch is er al 

weer veel kritiek op de nieuwe voorzitter. Waarom moet een burgemeester, die niets met 
badminton heeft, deze functie op zich nemen. Het ging ook fout toen een journalist voor-
zitter werd. Zijn zittingsperiode duurde maar negen maanden.
Heeft een burgemeester het niet druk genoeg? Dan is er nog iets. Deze burgemeester 
had zich ook kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Nederlandse Zwem-
bond. Die kozen wel voor iemand die met die sport bekend was. Dan maar badminton?  
We zien wel hoe lang hij het volhoudt.
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5) Je bent moeder, hon-
denliefhebber, badmin-
tonster, je helpt bij man 
en schoonbroer in de ei-
gen zaak en je bent daar-
naast zeer actief raads-
lid.
Hoe combineer je dit al-
les zonder om te vallen?
Ha ha, die vraag krijg ik 
veel. Misschien wel omdat 
ik het zo druk heb, heb ik 
gewoon geen tijd om om te 
vallen. Nee, het is een 
kwestie van goed plannen. 
En mijn insteek is dat zo-
lang het meer energie ople-
vert dan dat het kost is het 
allemaal vol te houden. 
Ook doordat ik zoveel ver-
schillende dingen doe zorgt 
het ervoor dat ik alles be-
halve een saai leven heb. 
Bijvoorbeeld het project 
“samen” wat ik heb opgezet 
geeft ook enorm veel vol-
doening. Samen met basis-
scholen en senioren zetten 
we hele leuke projecten op 
waardoor jong en oud van 
elkaar leren. Ik ben wel heel 
trots dat we met dit project 
bijvoorbeeld een moestuin 
en een nieuw park met goe-
de wandel/fietspaden ach-
ter wooncomplex De Regt 
hebben gerealiseerd. Hier-
door kunnen ouderen meer 
naar buiten, meer bewegen 
en net als vroeger in de 
moestuin werken en de 
kennis overbrengen aan de 
jeugd. En ze genieten na-
tuurlijk van de verse groen-
ten, van de kinderen die 
vanuit de school een hel-

pende hand toesteken. An-
dersom profiteert de jeugd 
van de kennis van de oude-
ren en ze zijn lekker buiten, 
sociaal bezig enz. Positieve 
ontwikkelingen in deze tijd 
van de mobiele telefoon en 
de steeds meer individua-
listische manier van leven. 
Over heel veel van de din-
gen die ik doe kan ik blijven 
vertellen. Maar ook hier 
geldt, je kan niks alleen. 
Door samen te werken be-
reik je fantastische resulta-
ten. Netwerken is belangrijk 
in mijn leven als vrijwilli-
gers, politiek en natuurlijk 
ook privé. Tja, ik ben een 
gelukkig mens!

6) Hoe ben je ertoe geko-
men om "de politiek in te 
gaan"?
Mijn vader is altijd actief ge-
weest in de politiek. Ook als 
raadslid en fractievoorzit-
ter. Maar eigenlijk nooit 
thuis, dat vond ik niks. Tot-
dat ik een keer mee ging 
luisteren naar het voorover-
leg. Dat was denk ik in 
1998. En bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Ik was 
om, ik heb al die jaren com-
missiewerk gedaan. Vooral 
sociaal domein. Ik ben nu 
eenmaal een mensen 
mens. Iets doen waar ande-
ren beter van worden geeft 
me een enorme voldoe-
ning. 
Ik ben dus al ruim 20 jaar 
actief in de politiek waarvan 
nu 8 jaar raadslid,  voorzit-
ter van de commissie Soci-

aal Domein, zit zelf nu in de 
commissie Algemene Za-
ken, ben fractievoorzitter 
van Algemeen Belang 
Laarbeek en zit natuurlijk 
als raadslid in de gemeen-
teraad. 
Door de waardering die je 
krijgt van collega’s, mijn 
partij, inwoners, ambtena-
ren, vrienden en het be-
langrijkste mijn lieve gezin 
kan ik het steeds opbren-
gen om me voor 110% in te 
zetten voor Laarbeek. 

7) Er zijn vast veel men-
sen die op jou stemmen, 
maar waarom zouden ze 
dat doen?
Ik ben zichtbaar en bereik-
baar in Laarbeek. Mensen 
weten dat ik me altijd voor-
bereid en me meer dan 
100% inzet voor de taken 
waar we voor staan. Ik krijg 
veel vragen, opmerkingen 
en probleemsituaties van 
mensen via de mail, telefo-
nisch of ze spreken me ge-
woon aan. Hier ga ik altijd 
zorgvuldig mee om. Ben 
eerlijk, want niet alles is zo-
maar op te lossen. Ook hier 
geldt dat ik niks alleen kan. 
Je moet samenwerken in 
de politiek, met je netwerk 
om te komen tot oplossin-
gen waar mensen mee ver-
der kunnen. Maar ook 
“nee” kunnen zeggen.
Je hoeft me niet te bellen 
met de vraag of ik iets voor 
je kan “regelen” want daar 
doe ik niet aan. Eerlijk, 

1) Hoi Monika. Vertel 
eens wat meer over je 
historie betreffende bad-
minton, hoe ben je be-
gonnen?
Ik was 10 toen ik samen 
met mijn buurmeisje Marie-
Louise Polman (ja dochter 
van) ging badmintonnen. 
En tot op de dag van van-
daag doe ik dat nog steeds 
met veel plezier. Al ruim 35 
jaar!

2) In je badmintonjeugd-
jaren won je menig prijs 
in competitie en op toer-
nooien. Van welke coa-
ches heb je de meest ple-
zierige ervaringen en 
waarom?
Goh, dat vind ik moeilijk. 
Van elke trainer/coach leer 
je wel weer iets nieuws. 
Soms zie je dat pas veel la-
ter. We hebben ook al zo-
veel trainers gehad. Ik kan 
dus niet aangeven wie nou 
mijn voorkeur heeft als trai-
ner/coach. Maar ik kan wel 

Een interview met......

stellen dat ze bijna alle-
maal een positieve bijdra-
ge geleverd hebben aan 
het badminton anders zou 
ik nu niet nog steeds met 
zoveel plezier spelen.

3) Jouw man is net als jij 
aardig bedreven in het 
badmintonspel, toch 
herinneren we ons jullie 
niet als baankoppel, 
waarom eigenlijk niet?
We zijn wel altijd bevriend 
geweest. In de jeugd 
speelde ik altijd met Arne. 
We wonnen veel dus dat 
zijn we heel lang blijven 
doen. In de competitie-
teams speelde ik al wel va-
ker met Ton. Tja, en toen 
sprong de vonk over maar 
dat was pas toen we 20-21 
jaar waren. We hebben bij 
de senioren ook regelma-
tig in hetzelfde team ge-
speeld. Helaas kan Ton 
met zijn knie geen compe-
titie meer spelen. Inmid-
dels zijn we wel een actie-

ve badmintonfamilie ge-
worden!

4) Welke activiteiten heb 
je allemaal al bekleed en 
draai je nu bij BC Mixed?
Sinds de kinderen zijn 
gaan badmintonnen ben ik 
begeleider van de jeugd-
teams waarin onze mei-
den spelen. Daarna ben ik 
gevraagd om de jeugd 
mee te trainen, inmiddels 
heb ik net als Wendy, Ma-
rieke en Ton mijn SL2 cur-
sus gehaald en train ik nog 
steeds samen met veel 
andere vrijwilligers de 
jeugd. 
Samen met Paul, Wendy 
en Marieke zit ik ook nog 
in de jeugdcommissie en 
daar zorgen we dat we elk 
jaar een zo goed en vooral 
leuk programma in elkaar 
draaien. Maar ook hier 
hebben we veel hulp van 
de andere trainers en dat 
is echt heel fijn. We zijn 
een super team!

Onze club wordt gevormd door mensen welke zich 
verbinden via het mooie badmintonspelletje.

Achter ieder lid schuilen verhalen. Over werk, thuis, 
sport, hobbies en van alles.
Een van onze leden heeft een bijzonder actief leven 
op velerlei vlakken. Niet alleen qua sport maar zelfs 
tot in de politiek. Een mooie reden voor een diepte-
interview.

Door Arne van de Wijdeven
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open en een grote inzet 
voor Laarbeek. Van onder-
nemer tot vrijwilliger, duur-
zaamheid en groen, wo-
ningbouw enz. Alles moet 
in balans zijn zodat het voor 
jong en oud fijn is om in 
Laarbeek te wonen. En dit 
“gevecht” voer je dagelijks 
en dat is een prachtige uit-
daging waar ik voor onze 
inwoners hard voor werk! 

8) Als jij "de baas" was 
van Laarbeek, wat zou-
den dan jouw top 3 be-
langrijkste activiteiten 
zijn?
Wat veel mensen niet we-
ten is dat de gemeenteraad 
de baas is. Niet de wethou-
ders of burgemeester. De 
raad heeft altijd het laatste 
woord als gaat over het te 
voeren beleid, over de kos-
ten enz. Dus als raadslid 
ben ik nu samen met de an-
dere raadsleden de “baas”. 
Maar ik snap wat je bedoelt. 
Als ik de “baas” was van 
Laarbeek, zou mijn top 3 
van belangrijkste activitei-
ten zijn:

• Als eerste goed 
contact met de inwoners, 
want je wordt gekozen door 
de inwoners en je spreekt 
namens de inwoners. Nooit 
namens jezelf! Dus het is 
belangrijk dat je weet wat 
er leeft in alle kernen van 
Laarbeek.
• Zorgen voor een 
goede balans tussen kos-
ten en voorzieningen.
• Uitleggen waarom 
besluiten genomen worden 
zoals ze genomen worden. 
Ook als er minder goed 
nieuws is.

9) Wat in het Laarbeekse 
klimaat wil je koste wat 
kost behouden?
Waar ik heel trots op ben 
zijn de enorme aantal vrij-
willigers die wij in Laarbeek 
hebben. Veel gemeenten 
om ons heen zijn daar wel 
jaloers op. 
Vrijwilligers in het vereni-
gingsleven, de zorg, het 
groen en noem maar op. 
Deze mensen moeten we 
koesteren en goed onder-
steunen. Door de vele be-

zuinigingen de afgelopen 
jaren is de druk op de vrij-
willigers te hoog geworden. 
Veel te vaak is het nu nog 
dat als een vrijwilliger stopt 
of wil stoppen de persoon 
die ze verzorgen of de ver-
eniging waar ze zich voor 
inzetten ook omvalt. En 
ook al gaat het nu weer wat 
beter met de economie dit 
blijft een grote zorg en aan-
dachtspunt.
Hier zet ik me al veel voor 
in en dat blijf ik doen. Dit is 
een groot goed voor elke 
gemeente dus ook voor 
Laarbeek

10) Nu we zo'n fijn inter-
view hebben gehad moe-
ten we toch eigenlijk af-
sluiten met een mooie 
politieke slogan welke 
jouw programma het 
best omschrijft. Vooruit 
laat eens horen: wat zou 
jouw slogan zijn?
“politiek betekent samen-
werken, samenwerken 
voor een sterk Laarbeek” 
en daar ga en sta ik voor!
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De plant en zijn verhaal    

Hagelwitte 
sneeuwklok
De laatste jaren bezoek ik 
samen met Evelien een 
waddeneiland vlak na de 
carnaval. Even bijkomen, 
even uitwaaien en met fris-
se moed er weer tegenaan. 
Dit jaar was Texel aan de 
beurt, en dit was ook met-
een de afsluiter. We heb-
ben ze nu allemaal afge-
vinkt (TV TAS). Een wad-
deneiland bezoeken in het 
begin van het jaar is heel 
anders dan in de zomerpe-
riode. Minder toeristen, 
sommige hotels en restau-
rants gesloten, een snij-
dende wind langs je ge-
zicht. Soms is het zelfs net 
of je gezandstraald lijkt te 

worden op het strand met 
die wind.
En toch heeft het wel iets. 
Het is even helemaal an-
ders, een eigen wereldje 
waar je even mag zijn en 
mag rondkijken. Het mooie 
eilandleven.
Het kijken en luisteren is 
iets wat ik ook vaak doe tij-
dens mijn werk als tuinont-
werper. En op zo'n eiland 
zie je vaak de mooiste din-
gen. Gelukkig neem ik dan 
mijn fototoestel mee om die 
opvallende dingen in de 
natuur, dat mooie gebouw 
of detail vast te leggen.
Het viel mij dit jaar op dat er 
over het hele eiland mas-
saal sneeuwklokjes aan 
het bloeien waren. Veel 
meer dan dat je bij ons in 
het zuiden ziet. Tussen de 

struiken, in de tuinen, tot 
bijna in de duinen. Een 
mooi gezicht, alle struiken 
kaal, met daaronder een 
bloemenzee van hagelwit-
te sneeuwklokjes (Galan-
thus in het Latijn). 
Ook mooi in het gazon of 
tussen de planten in je 
tuin! In het najaar kun je ze 
weer kopen en planten, en 
ze vermeerderen zichzelf. 
Probeer het eens zou ik 
zeggen.
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Experimentele serviceregel internationaal ingevoerd 
vanaf maart 2018
De Badminton Wereld 
Federatie begint vanaf 1 
maart 2018 met het tes-
ten van een nieuwe regel 
tijdens het serveren van 
de shuttle: de gehele 
shuttle moet op het raak-
moment met het racket 
onder 1.15 meter hoogte 
zijn, gemeten vanaf het 
oppervlak van de bad-
mintonbaan.

Experiment badmintonservice    

Deze beslissing hoort bij 
een reeks beslissingen die 
genomen is tijdens de re-
cente raadversgadering in 
Montego Bay, Jamaica 
waarbij ook BC Duinwijck-

speler Koen Ridder aan-
wezig was.
Alle 'grade 1' toernooien, 
behalve het WJK - zullen 
onder dit experiment val-
len, alsook 'grade 2' toer-
nooien (de nieuwe BWF 
toernooi 'series') en de 
continentale (zoals Euro-
pese) kampioenschappen 
in April. De verwachting is 
dat het experiment tenmin-
ste zal lopen tot en met het 
einde van 2018.
De eerste gebeurtenis van 
de nieuwe BWF-toernooi-
serie waarop deze experi-
mentele wet zal worden 
geïntroduceerd is de 

YONEX All England Open 
Badminton Champion-
ships 2018.

BWF President Poul-Erik 
Høyer vertelt: "De service 
is een integraal onderdeel 
van badminton. De laatste 
jaren hebben we gezocht 
naar manieren om de wijze 
waarop de serviceregels 
worden gehandhaafd ver-
der te verbeteren."

In januari en februari zijn 
er door de BWF scheids-
rechterworkshops gehou-
den. De training omvatte 
onder meer het gebruik 
van de meetinstrumenten 
die de servicehoogte be-
palen.(Zie foto’s) 

Voor een speler boven de 

minton Nederland' om te 
besluiten wat ze als spelre-
gels wil hanteren. 
We zullen zien!

zaak!”

Uit Even lachen: 
“De moeilijkheid bij ons,” 
zei Bram,” is, dat wij altijd 
nog te veel maand over 
hebben op het einde van 
ons geld!”

Dan, geboren in februari: 
Tim Lahaije (2 februari, 
zoon van Gert en Yvonne) 
en Tamara Kluijtmans (25 
februari, dochter van oud-
Mixed trainster Thea Kluijt-
mans v d Boogaard).  
Beiden zijn lange tijd 
(jeugd) lid van BC mixed 
geweest

In plaats van tekst voor de 
jeugd 
een tekening/kleurplaat 

1,80 meter zal het moeilijk 
worden, voor een kleinere 
speler zal het niet zo heel 
erg veel uitmaken. 
Op Nederlands niveau 

(bondscompetitie, regio-
nele competitie en toer-
nooien) is het in alle ge-
vallen aan de Nederland-
se badmintonbond 'Bad-

De enige Minimiks die niet 
met zwarte inkt (toen nog 
offsetdruk gedrukt door 
Jan Coppens en zijn 
vrouw) gedrukt is, is de Mi-
nimiks van maart 1993. 
Deze uitvoering was in 
blauw. Het was ook de 
dunste uitgave met slechts 
28 pagina’s, er was geen 
jeugdnieuws aangeleverd.
De redactie van toen: Rien 
van Kessel, Ellen van Leu-
ken en… Marlie Smits!
Tenminste, zo stond het in 
de colofon. Tegenwoordig 
zit Marlie Fransen in de re-
dactie!
 
Het was ook het einde van 
de Mixed carnavalsviering 
in de hal en vooral in de 
kantine. De oorzaak: geld-
gebrek. (Maar ook gebrek 
aan belangstelling).  Vol-
gens de penningmeester: 
“bezuinigingen lijken een 
noodzaak!”
Een heel andere medede-
ling: Het bestuur verwacht 
dat er aan het einde van 
dat seizoen ongeveer twin-
tig jeugdleden de overstap 
zullen maken naar de seni-
oren. Of dat ook gebeurd 
is? 

De voorzitter was toen 
Henny Spaan, Ellen van 
Leuken, secretaresse, 
Rien van Kessel penning-
meester.  Verder Laurens 
van Kilsdonk en Marjo Ha-
braken. Clubtrainer was 
Igo Jongen. Mixed had on-
geveer 170 leden, waar-
van tien niet-spelend. We 
kregen toen ook de eerste 
“vluchteling” als lid. Uit 
voormalig Joegoslavië 
kwam Boris Zivko. Hij 
heeft het niet lang volge-
houden. 
Er was ook toen al een 
Competitie-commissie en 
er werd een enquête ge-
houden over het al dan 
niet aanschaffen van club-
shirts, iets wat tegenwoor-
dig heel normaal is.  
Verder het toch wel inte-
ressante verhaal van Dick 
Toussaint, over zijn we-
reldreis. Deze keer ging 
het over de Filipijnen, waar 
ze een heus hanengevecht 
hadden gezien. 

Sportnoten had enkele 
harde uitspraken:
“Ik zie steeds meer spon-
soren die zich in het be-
stuur kopen, Een kwalijke 

Wat er 25 jaar geleden gebeurde    
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Teamuitje Mixed 1   

Door Ruud van Kilsdonk

Ik zou het anders 
doen,…

Een passende titel bij een 
leuke dag, hoewel we het 
niet anders hoeven te 
doen. Het teamuitje van 
Mixed 1 was een geslaag-
de dag geworden en hoef-
de dus niet anders. Anders 
hadden we het ook wel an-
ders gedaan. 
De programmering voor de 
middag was meerdere ma-
len gewijzigd en uiteindelijk 
is het een klassieke vorm 
geworden. Goed eten en 
drinken en lachen, dat was 
het devies. De middag zijn 
we begonnen met koffie en 

gebak bij Snoeperij Jantje 
in Aarle-Rixtel. Lekker on-
gedwongen in een gezelli-
ge setting. Het leuke van 
de Snoeperij is dat er altijd 
wel verassingen te vinden 
zijn. Zo zijn er verboden 
spijzen te verkrijgen voor 
de intimi/ vaste klanten, 
welke van onder de toon-
bank verkocht worden. Ja 
heus, via het ouderwetse 
‘dark web’. Gelukkig kre-
gen wij ieder een zakje. 
Wat er in het zakje zat kan 
uiteraard niet gedeeld wor-
den met derde. Ieder van 
ons had drie bijzondere 
snoepjes, laten we het vol-
wassen snoepjes noemen.
Na deze korte maar leuke 
aftrap zijn we gaan Kege-
len, heerlijk bij de Bosparel 
in Bakel. Lekker ouder-
wets, maar zeker leuk. De 
gezelligheid moet je overi-

gens zelf maken en dat lukt 
binnen ons team altijd! De 
kreet “Ik zou het anders 
doen” is bij deze activiteit 
dan ook ontstaan. Het ke-
gelen ging goed en uitein-
delijk was Maridy de grote 
winnaar en heeft als trofee 
een bosje (nep) bloemen 
gekregen en een schaal! 
Na de officiële kompetitie 
was er nog ruim de tijd voor 
vrij spelen. Waarbij we alle 
mogelijke worpen hebben 
uitgebreid, maar niemand 
slaagde erin alle kegels in 
één worp om te gooien. We 
moeten dus nog een keer 
terug, of misschien kan 
een ander team ons wel 
uitdagen. Dan graag aan-
melden bij Paul van der 
Vegt.
De avondprogrammering 
was eveneens simpel maar 
goed. Tijdens het weekend 

pasta pesto
Mijn favoriete recept, een lastige keuze. Maar het is gelukt, dit is 
een makkelijk en lekker recept. 
Én dit is het recept waardoor Paul wel pasta is gaan eten � 
Ingrediënten: 
-250 gram spekjes
-1 prei 
-400 gram fijn gehakt spinazie 
-1 à 2 teentjes knoflook 
-Pesto
-Peper
-(mini) Fusilli
Variatietip: Vervang de spekjes 
door zalm. 
Zet water op voor de fusilli en 
kook deze volgens verpakking 
gaar. 
Bak ondertussen de spekjes in een droge koekenpan. Wanneer 
deze bijna klaar zijn doe je de prei erbij en bak je het samen tot het 
klaar is. Pers de knoflook en voeg dit toe aan het gerecht. Dan mag 
ook meteen de spinazie erbij. Wanneer de spinazie ontdooit is en 
goed opgewarmd, kan er 3 theelepels pesto en peper naar smaak 
toegevoegd worden. 
Wanneer je besluit het gerecht met zalm te eten, voeg dan ook zout 
toe. Dit hoeft namelijk niet in bovenstaand gerecht daar de spekjes 
van nature al zout zijn. 
Smakelijk!
Evi Voor de volgende “koken met Mixed” 

wil ik graag weten wat het favoriete 

recept is van Marije Daems.
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Mixed 7, 4de klasse l

Never Down - 
Mixed 7
Door Toon Slaets

In de vorige ontmoeting 
wisten we er een gelijkspel 
uit te slepen zou dit van-
daag weer lukken?????.

Annie en Mari, Anja en 
Theo beginnen gelijktijdig 
aan het GD, bij beide par-

tijen gaat het goed de mik-
sers pakken allebei een 
voorsprong en weten dit tot 
het eind vast te houden 
met respt. 13-21 Mari en 
Annie en 17-21 Anja en 
Theo de winst is voor 
Mixed. In de tweede set 
geven Annie en Mari een 
paar punten weg die niet 
nodig zijn en daardoor 
gaat de winst naar Never 
Down 21-19. Bij Anja en 
Theo gaat alles naar wens 
ze gaan steeds beter spe-
len en winnen de set met 
14-21. In de derde set 
neemt Mari alle misver-
standen weg met duidelij-
ke cijfers is de set voor 
Mixed 9-21. Meteen al een 
0-2 voorsprong goede 
vooruitzichten dus.
Mari en Toon beginnen 
met het HD, het is een pit-
tige partij daar beide teams 
aardig aan elkaar gewaagd 
zijn maar de Miksers pak-
ken toch de winst met 16-
21. In de tweede set gaat 
het wat minder ook de te-
genstander heeft daarbij 
nog een aantal keren geluk 
en dat brengt een stand 
van 21-17 voor Never 
Down. In de derde set la-
ten Mari en Toon zien dat 
ze de betere zijn met 14-21 
is de sets voor Mixed, een 
ongekende 0-3 voor-
sprong.
Als Annie en Anja in hun 
DD winst weten te pakken 
hebben we in ieder geval 
weer een gelijkspel te pak-
ken, maar dit gaat helaas 

eigenlijk totaal het tegen-
overgestelde. In de eerste 
set speelde het Mixed kop-
pel Mierlo helemaal van de 
baan af, daarna zakte het 
een beetje in en wist Mierlo 
de wedstrijd toch nog om te 
zetten in een overwinning. 
Dus, 1-1 na de gemengd 
dubbels. De heren en da-
mes dubbel werden tegelij-
kertijd gespeeld. Martin en 
Bas Fransen speelden een 
slordige eerste set, maar 
schakelden net op tijd een 
tandje bij om met een eind-
sprint alsnog de eerste set 
te pakken. Mierlo was 
daarmee eigenlijk al gebro-
ken en dat bleek in de 
tweede set. Zonder proble-
men werd die binnen ge-
haald. Ook de dames 
speelden een prima wed-
strijd, die volgens henzelf 
op een trainingspotje leek. 
In twee sets waren de pun-
ten binnen. Een nette 3-1 
na de dubbels. Wel wisten 
we dat de singels lastig gin-
gen worden. Mierlo heeft 
een sterke eerste heer en 
twee jonge dames met pri-
ma conditie. Bas van Lies-
hout kreeg te maken met 
die eerste heer. Bas stond 
erg goed te spelen en won 
zo knap de eerste set. He-
laas kreeg de tegenstander 
in de gaten hoe hij Bas 
moest bespelen en zo pak-
te hij op ervaring de twee-
de en derde set. Martin had 
het in de tweede singel en 
stuk makkelijker en binnen 
twee sets won hij het vierde 

punt. Dan de dames. Evi 
en Marije stonden allebei 
erg goed te spelen, maar 
het was net niet goed ge-
noeg om de dames van 
Mierlo te verslaan. Evi 
kwam nog erg dicht bij in 
de tweede set, maar het 
beslissende punt wilde 
niet vallen. Marije had 
vooral erg veel moeite met 
haar service, waardoor 
alle punten gepakt moes-
ten worden op de service 
van de tegenstander. Dat 
werd uiteindelijk helaas te 
lastig, ondanks veel goede 
rally’s. Zo stond er dus een 
eindstand van 4-4 op het 
formulier. Een vooruitgang 
ten opzichte van vorige 
keer, maar er zat toch 
meer in zo leek het. Wel is 
met dit gelijkspel een plek 
in de subtop verstevigd en 
lijkt Mixed 4 zeker van nog 
een jaar in de eerste klas-
se.

Verslagen senioren competitie 

Mixed 4, 1e  klasse 

Mixed 4 wil revan-
che tegen Mierlo.
Door Bas Fransen

Na eerder in het seizoen 
met 5-3 verloren te hebben 
van degradatiekandidaat 
Mierlo, had Mixed 4 op 
woensdag 28 februari zin in 
revanche. Deze wedstrijd 
moest in ieder geval niet 
verloren worden om zo 
voor 99% veilig te zijn in de 
eerste klasse. Om aan te 
haken bij de top 3 zou er 
ruim gewonnen moeten 
worden. Mixed 4 trad aan 
met de gebruikelijke na-

men, maar zonder Anniek 
die een erg drukke week 
had. Zoals vaker was de 
openingswedstrijd voor 
Evi en Bas Fransen. Evi en 
Bas hebben vaak een 
stroeve start en zo was het 
ook weer tegen Mierlo. Na 
een matig begin was de 
achterstand al zo ruim dat 

een goede comeback nog 
steeds niet genoeg was 
om de eerste set te win-
nen. Vanaf de tweede set 
werd er beter gebadmin-
tond en werd Mierlo rustig 
en tactisch verslagen in de 
derde set. De tweede ge-
mengd dubbel van Marije 
en Bas van Lieshout was 

vroor het hard, maar dat 
was perfect! Immers we 
hadden een winterbarbe-
cue georganiseerd. Goed 
eten en goed drinken! Ter 
afsluiting van de avond is 
een spelletje “Party en Co” 
gedaan. Super gezellig en 
wederom waren de teamle-
den van mixed 1 zeer kri-
tisch op elkaar. Iedereen 
zou het anders doen, maar 
uiteindelijk hebben de bes-
te spelers gewonnen (zoals 
het hoort). 
Alles bij elkaar simpele ac-
tiviteiten, maar we hebben 
tranen gelachen, onnozel 

gedaan en tenslotte tevre-
den het licht uit gedaan.  

Volgende keer doen we 
dat niet anders.
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Senioren competitie 

Uitslagen Februari/Maart
Dat. Team

07-02 BC 85 1 - Mixed 2 2-6

Mixed 1 - Brabantia 1 5-3

Mixed 8 - Gemert 3 4-4

Mixed 5 - Mierlo 7 6-2

08-02 Mixed 3 - SRH 1 5-3

Never Down 1 - Mixed 6 5-3

21-02 Mixed 2 - Mierlo 4 7-1

Gemert 1 - Mixed 5 3-5

22-02 Never Down 2 - Mixed 7 5-3

28-02 Mierlo 10 - Mixed 8 2-6

RBC 1 - Mixed 3 3-5

Mixed 4 - Mierlo 5 4-4

01-03 Mixed 7 - Someren 3 4-4

BCAB 2 - Mixed 2 1-7

08-03 Eindhoven 1 - Mixed 4 3-5

Mixed 3 - Mierlo 3 4-4

Mixed 6 - SRH 2 7-1

Scoringspercentages  Heren
s w %

1 Paul Boelens 9 9 100
2 Rob SLaets 21 19 90
3 Jan de Jong 15 13 87
4 Johan Penninx 18 15 83
5 Chiel Meulendijks 12 10 83

 

Scoringspercentages  Dames
s w %

1 Anniek van Leuken 15 13 87
2 Evelien Kuijpers 20 17 85
3 Lauri de Greef 20 17 85
4 Anne Kluijtmans 20 15 75
5 Lisa van Vijfeijken 15 11 73

 

Scoringspercentages 

programma Maart/April
Dat. Team

22-03 Mixed 6 - Mierlo 6 1

BCAB 4- Mixed 5 11

28-03 Mixed 5 - Dommelen 1 10

Con Brio 5 - Mixed 4 4

Mixed 1- Fairplay 1 1

29-03 Dommelen 2 - Mixed 6 3

Mixed 7 - Dommelen 4 15

04-04 Mixed 2 - BCAB 2 3

Heeze 1 - Mixed 4 10

Mixed 6 - BCAB 5 11

05-04 Mixed 1 - Mierlo 2 15

Mierlo 4 - Mixed 2 1

18-04 Con Brio 8 - Mixed 7 4

19-04 Hanevoet 2 - Mixed 5 4

Mixed 4 - Bakel 2 11

RBC 2 - Mixed 6 13

25-04 BCV’73 - Mixed 1 1

niet lukken ze proberen het 
wel maar de Never Down 
dames zijn te sterk met 21-
09 en 21-12 gaat de partij 
naar de tegenstander, jam-
mer.
Het venijn zit hem in de 
staart bij Never Down, 
Theo moet tegen de sterk-
ste heer gaan singelen hij 
doet zoals altijd zijn uiterste 
best maar kan geen echte 
vuist maken tegen zijn te-
genstander met 21-14 en 

21-14 gaat ook deze partij 
naar Never Down.
Anja moet het nu opnemen 
in de single tegen hun bes-
te dame, wat Anja ook pro-
beert het haalt niets uit, 
Anja kan haar geliefde 
spelletje niet spelen daar 
deze dame zowel voor als 
achter alles kan belopen 
het zit er niet in voor Anja 
ze doet haar best maar 
met 21-10-en 21-10 gaat 
de partij naar Never Down.

Daar Mari zijn rug niet te 
veel wenst te belasten 
neemt Toon het HE voor 
zijn rekening. In de vorige 
wedstrijd heeft hij ook te-
gen deze heer gespeeld 
en niet kunnen winnen 
maar elke wedstrijd is an-
ders je weet maar nooit. 
In de eerst set moet Toon 
vanaf her begin te veel 
prijs geven en de set gaat 
naar Never Down met 21-
09. De tweede set gaat 
een stuk beter de punten 
vallen over en weer maar 
op her eind loopt zijn te-
genstander een paar pun-
ten uit die niet meer te 
dichten zijn 21-18, al met 
al een goede partij van de 
inmiddels 76 jarige Toon, 
jammer, helaas. 
Annie kan nog voor een 
gelijkspel zorgen bij winst 
in haar DE, het begin ziet 
er veelbelovend uit Annie 
neemt een kleine voor-
sprong maar de jonge 
dame aan de andere kant 
komt goed terug en gaat 
beter spelen met 21-13 is 
de set voor Never Down, 
in de tweede is het al snel 
duidelijk dat een gelijk-
spel er niet meet in zit met 
21-12 is ook deze set voor 
de tegenstander. 
Jammer,jammer.
Al met al mooie wedstrij-
den gespeeld door beide 
teams daar was het ieder-
een over eens, de tegen-
stander was net een cen-
timeter beter.
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1ste klasse  

1 Heeze 1 10-54

2 Con Brio 5 10-50

3 Eindhoven 1 10-47

4 Mixed 4 10-42

5 Sm Bruang 2 10-40

6 Con Brio 6 10-39

7 Mierlo 5 10-28

8 Bakel 2 10-20

Hoofdklasse
1 BCV 73 1 10-57

2 Mixed 1 9-44

3 Mierlo 2 10-41

4 Hanevoet 1 10-41

5 Fair Play 1 10-40

6 Brabantia 1 10-40

7 Con Brio 3 10-39

8 Sm Bruang 1 9-32

9 Con Brio 4 10-29

10 Bakel 1 10-29

2de klasse I

1 Dommelen 1 9-63

2 Phoenix 3 9-42

3 Mixed 5 8-37

4 Gemert 1 9-34

5 Hanevoet 2 9-32

6 Mierlo 7 8-21

7 BCAB 4 8-11

Overgangsklasse II

1 Mierlo 3 10-51

2 Mixed 3 10-48

3 Brabantia 2 9-39

4 RBC 1 9-35

5 SRH 1 9-30

6 BCAB 3 9-21

Overgangsklasse I

1 Mierlo 4 10-58

2 Mixed 2 10-58

3 BCAB 2 10-38

4 Phoenix 2 10-36

5 BC 85 1 10-25

6 Someren 1 10-25

Standenlijst Senioren

 4de klasse I

1 Someren 3 8-43

2 Dommelen 4 9-41

3 Never Down 2 9-41

4 Mierlo 9 9-40

5 RBC 3 8-28

6 Con Brio 8 8-26

7 Mixed 7 9-21

 2de klasse II

1 Never Down 1 10-54

2 Mixed 6 10-52

3 Brabantia 3 10-48

4 RBC 2 10-40

5 Dommelen 2 10-40

6 BCAB 5 10-36

7 Mierlo 6 10-27

8 SRH 2 10-23

 4de klasse II

1 Someren 4 10-70

2 Sm Bruang 3 10-52

3 Mixed 8 10-39

4 BC 85 3 10-33

5 Gemert 3 10-24

6 Mierlo 10 10-22

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 ,

ht
p:
//

tr
im

sh
op

-a
m
ad

eu
s.
we

eb
ly-

co
m
/

21 april 

Feestavond 
Geef je snel op!
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Uitgave volgende clubblad
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 Vonderweg 11

        Postbox 49

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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