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 Jan, al 50 jaar lid, dat is een inter-
view waard zou ik zo zeggen. De 
eerste reactie van Jan is dan ook 
meteen, “ach wat een gedoe alle-
maal”. Ik ben altijd lid geweest 
van een fantastische club, dus die 
50 jaar heeft me ook geen enkele 
moeite gekost. Toch stemt de ere-
voorzitter in met een interview.  

Het is voor mij een beetje een déjà 
vu, want toen ik zelf een meisje 
van een jaar of 16 was heeft Jan me 
eens geïnterviewd voor de HBB’er, 
dus het genoegen is deze keer ge-
heel mijnerzijds. 

Laten we bij het begin beginnen 
Jan…. 

 Geboren in Dinther (Bernheze), in 
1941. Toen Jantje 3 maanden was, is 
hij samen met zijn vader en moeder 
verhuisd naar Beek en Donk. Dit 
omdat zijn vader werkte bij van 
Thiel en zijn opa een huis had laten 
bouwen aan de Kanaaldijk. Daar is 
het jonge gezin Driessens neerge-
streken, nadat zijn opa met zijn 
tweede vrouw naar een ander huis 
in Beek en Donk verhuisde. Na Jan 
zijn er nog 5 kinderen geboren in 
huize Driessens, waarvan Jan dus 
de oudste was. 
Jan is op zijn 26e begonnen met bad-
minton, ingeschreven op 22-2-1968 

Het grote meneer Jan interview  

bij BC Mixed, in eerste instantie 
samen met zijn vrouw die na 3 we-
ken helaas geblesseerd uitviel. Ze 
heeft het daarna nooit meer opge-
pakt.  

De Club bestond toen al, want BC 
Mixed is, zoals jullie allemaal wel 
weten, opgericht in 1961 door o.a. 
Joop Kerkhof.  

Lid van het eerste uur is ook nog 
steeds lid van de club nu, Hein van 
Vijfeijken. Hein werd echter kaste-
lein, kon het badmintonnen niet 
meer combineren met zijn werk en 
is toen 16 jaar gestopt geweest. Jan 
vertelt dat hij en Hein nog steeds 
onderling grappen maken over wie 
nu als eerste is gestart bij BC Mixed. 

Jan vertelt…. Het eerste onderko-
men van BC Mixed stond aan de 
Otterweg, vlakbij het ontmoetings-
centrum van Beek en Donk, dit 
zaaltje is enkele jaren geleden afge-
broken. Er lag 1 baantje in en het 
had een plafond als in een huiska-
mer zo laag. We waren met 16 leden 
en hadden een gemengd kleedlo-
kaal en een gezamenlijke douche 
die overigens nooit werd gebruikt. 
We speelden met houten rackets, na 
de training moest daar vlug een 
klem om met vleugelmoeren, anders 
trok je racket krom. 

Door Katja van der Vorst
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Wat een bijzondere gebeur-
tenis. 50 jaar lid bij een orga-
nisatie, club, stichting of 
vereniging.

Dit is met recht een feestelij-
ke gebeurtenis. 
Temeer wanneer de persoon 
in kwestie ziel en zaligheid, 
vaste en vrije tijd inzet om de 
betreffende organisatie op 
een (nog) hoger platform te 
brengen.

En dat al 50 jaar lang. Nou onze allervriend Jan Driessens is met recht het boegbeeld 
te noemen van BC Mixed.

Van Piepijzer tot Minimiks, van zelf actief spelen tot recreanten training, van voor de 
microfoon tot adviseur en coach, van fotograaf tot gefotografeerde, we zien en zagen 
Jan gedurende 50 jaar bij en voor deze mooie club.

Lees op je gemak maar eens de mooie teksten en bekijk de prachtige foto’s in dit bijzon-
dere boekje.

Jan, dit is slechts een van de manieren waarop de club, de leden een felicitatie en be-
dankje willen geven.

Redactie Minimiks

Jan
Driessens

22 februari

1968-2018
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 In d’n Ekker zijn we de grootste van 
de HBB geworden, terwijl er nog 
een andere club naast ons bestond. 
En dat in een klein dorp….DOT had 
in die tijd veel sterkere spelers dan 
BC Mixed. Maar….. en dan komen 
we meteen bij de stille kracht van 
BC Mixed, wij zijn een breedteclub, 
dat wil zeggen dat Mixed 1 net zo 
belangrijk is als Mixed 8 en dat is bij 
andere clubs wel eens anders. Het is 
belangrijk om de mensen in hun 
waarde te laten. Het maakt namelijk 
niet uit bij een “familie”club hoe 
goed je bent, maar hoe goed je in 
een club past en hoe goed een club 
bij jou past. Dan kom ik natuurlijk 
uit bij zijn eigen prestaties op de 
baan. Ach, als competitiespeler stel-
de ik niet zoveel voor, vertelt hij. Ik 
heb wel 30 jaar competitie gespeeld 
alles bij elkaar opgeteld, maar ik 
ben nooit een hoogvlieger geweest. 
In mijn beginjaren heb ik wel jaren-
lang in Mixed 1 gespeeld, maar dat 
is begonnen in de toenmalige C-
klasse. Dat team bestond toen naast 

mij uit Mieke van Vijfeijken, Lenie 
van de Burgt en Mari van de Kerk-
hof. We zijn van de C-klasse in een 
paar jaar doorgegroeid naar de 
A-klasse. Dat was in de jaren zeven-
tig. Ik ben in 1977 gestopt, toen ik 
mijn eerste termijn als voorzitter 
had en in dat jaar zou Mixed 1 in de 
A-klasse spelen, maar het werd een 
combinatieteam met Brabantia. 
Omdat ik in het bestuur terecht-
kwam, volgde ik geen training 
meer, kwam ik zelfs weinig aan 
spelen toe. 
Na een paar jaar ben ik wel weer 
competitie gaan spelen, maar ging 
ik van de eerste klasse langzaam 
terug naar de vierde klasse. Ik ben 
gestopt toen ik zestig was. Ik heb 
met veel verschillende mensen 
competitie gespeeld, vaak elk jaar 
een ander team. 

Afijn, terug naar de tijdslijn. 
Tot 1986 ben ik dus voorzitter ge-
weest van de club, daarna was het 
tijd voor verandering. Na mij heeft 

De eerste trainer die we hadden was 
dhr John Muller, hij heeft bij ons de 
eerste trainingen verzorgd in dat 
kleine zaaltje aan de Otterweg. 

In 1971 ben ik in het bestuur te-
rechtgekomen. Ik ben toen 2 jaar 
secretaris geweest van de club en 
daarna gestopt in die functie, daar-
na ben ik wel als jeugdtrainer aan 
de slag gegaan. In 1977 stapte het 
gehele bestuur in 1 keer op en 
moesten alle plekken opnieuw inge-
vuld worden. Er waren wel mensen 
die secretaris wilde worden of pen-
ningmeester, maar niemand wilde 
de rol van voorzitter. Net toen we 
besloten hadden om dan maar als 
BC Mixed te stoppen, vroegen ze 
aan mij of ik dan geen voorzitter 
wilde worden. Ik had daar helemaal 
geen zin in, want ik wist helemaal 
niet hoe dat moest. Na lang aan-
dringen heb ik gezegd dat ik het 
wilde doen, maar dan onder 1 voor-
waarde….. iedereen moest me hel-
pen om een goede voorzitter te zijn. 

Vanaf 1971 zijn we verhuisd met de 
club naar ’t Anker, het huidige mu-
ziekcentrum. Daar lagen eerst 3 en, 
na een hoop herrie met de gemeente 
uiteindelijk 2 jaar later, 4 banen in. 

In 1972 kwam er een andere bad-
mintonclub in Beek en Donk, DOT. 
We hebben naast elkaar bestaan, BC 
DOT trainde ook in ‘t Anker maar 
dan op de maandagavond.

BC Mixed bleef echter groeien. In 
1978 werd er een nieuwe zaal ge-
bouwd vanuit de gemeente met wel 
9 banen!! Dat was wat voor die tijd, 
maar hoewel BC Mixed een aardig 
grote club werd, moesten we toch 
wat nieuwe leden aantrekken om 9 
banen te kunnen bezetten. Tijdens 
een bestuursvergadering heb ik 
aangegeven dat ik best wilde ver-
huizen, mits BC Mixed uit 70 leden 
zou bestaan. Zo gezegd zo gedaan 
en voordat de bouw van d’n Ekker 
voltooid was, bestond BC Mixed uit 
ruim 70 leden en kon er overgegaan 
worden naar de “grote” zaal. 

Tegen die tijd hadden we ook 
een “gouden” trainer: Ad Lava-

lette, echt de fijnste trainer in 
mijn ogen die we ooit gehad heb-

ben. 7 jaar heeft hij bij ons ge-
traind, toen hebben we gewisseld. 

Je moet een trainer, net zoals een 
voorzitter niet te lang aanhouden en 
op tijd wisselen, dat is goed voor 
een groeiende club. 
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Joop Kerkhof het stokje overgeno-
men, die heeft het een jaar gedaan. 
Daarna Willem-Jan van Ham en 
daaropvolgend Henny Spaan. In 1992 
na het vertrek van Henny Spaan was 
er niemand die het voorzitterschap 
wilde oppakken en heb ik een twee-
de termijn van 8 jaar gedaan, overi-
gens wederom met heel veel ple-
zier. In 2001 heb ik de volgende voor-
zitter naar voren geschoven, Ruud 
Fransen. Hij was al een jaar lid van 
het bestuur toen ik hem vroeg het 
stokje over te nemen. Hij heeft het 
vervolgens 10 jaar gedaan. Vanaf die 
tijd, rond 2011 zit onze huidige voor-
zitter, Ton Slaets, zo’n 7 jaar nu. 

Na het eerste voorzitterschap bij BC 
Mixed heeft Jan nog vele vingers in 

de pap gehad bij de HBB (opgericht 
in 1958). Hij houdt fanatiek alles bij 
wat er speelt, ook in de NBB, met 
name de familie van Dalm draagt hij 
een warm hart toe. Het is ongelofe-
lijk hoe hij zijn kennis oplepelt met 
data en namen van mensen die er de 
afgelopen 50 jaar toe hebben gedaan, 
niet alleen bij BC Mixed maar ook 
HBB breed. Vele clubs zijn opgericht 
en weer gestopt, maar Jan weet van 
bijna alle clubs wanneer ze zijn 
opgericht, wie de voorzitter en wan-
neer van de desbetreffende club was 
en waar ze hun thuisbasis hadden. 

BC Mixed is de oudste, nog actieve, 
club aangesloten bij de HBB. Con 
Brio bestond al, maar was in hun 
eerste jaren aangesloten bij de NBB. 

1995, Jan en de 
BWK van de HBB

Het bestuur van 1984:
E.v Leuken, L.v Kilsdonk, R. v Kessel, 

W. Constant en Jan Driessens

eerste jeugdtrainer was van BC 
Mixed. 

Haha, ja ook dat nog, zegt hij be-
scheiden. 1972 in ’t Anker, begonnen 
met een groep van zes meisjes. Een 
jaar later hadden we al een grote 
groep. Dat is altijd zo gebleven en ik 
heb me tot 2010 ook bemoeid met de 
jeugd. Uit die grote groep vrijwil-
ligers, die allemaal belangrijk zijn 
geweest, zijn voor mij de belangrijk-
ste: Dora Polman, Geri Marinussen, 
Yvonne Lahaije en niet te vergeten 
Inge van Griensven. 

Maar het zijn er veel meer geweest 
binnen BC Mixed aan wie ik veel te 
danken heb: (oud)-bestuursleden, 
commissieleden, maar ook leden die 
zonder verdere functie klaarstonden 
om waar nodig te helpen.  
 
Ook wil ik mijn dochter Sandra ze-
ker niet vergeten in dit verhaal.
Met Marlie Fransen vormden zij de 
tweede generatie jeugdbegeleiders. 
Zij hebben de eerste kampweeken-
den georganiseerd(1990) en zij heb-
ben hun stempel gedrukt op hoe de 
organisatie bij de jeugdafdeling er 
nu uit ziet.

Zij hebben allebei het trainersdi-
ploma A gehaald. Sandra is doorge-
gaan en heeft ook het B diploma 
gehaald.
Ze kwam terecht bij de NBB. Waar 
ze eerste bondscoach van aangepast 
badminton werd.

Dat heeft ze vijf jaar gedaan en toen 
werd ze secretaris van het hoofdbe-

In 1964 zijn ze pas overgestapt naar 
de HBB. 

 Omdat hij zijn eigen enthousiasme 
weet over te brengen aan jong en 
oud, behoudt de club zijn groot le-
denbestand en blijven er in alle leef-
tijden mensen bijkomen die dit 
mooie spelletje ook eens willen pro-
beren, want….. je bent nooit te oud 
om te leren volgens Jan. Al moet hij 
toegeven dat hij niet meer zo flexibel 
is als 40 jaar terug. 

 Zelf heeft hij ook nog 2 keer een 
cursus “Trainer” gevolgd. Op dit 
moment houdt hij zich op de club 
voornamelijk bezig met de “recrean-
ten” die hij met zijn ziel en zaligheid 
voorziet van de basisbegrippen van 
het badminton en die hij tips en 
tricks geeft. Maar wat velen mis-
schien niet weten is dat hij ook de 

Badminton begeleiders cursus 1993
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Wat je niet zult weten is dat de Mini-
miks een voorloper heeft gekend 
onder de naam: “t Piepijzer”. De re-
dactie bestond uit Mixed 1 en dat 
was het eerder genoemde team. Dat 
was rond 1973. Het ging erg moeilijk, 
want het blad werd toen nog “gesten-
cild” door onszelf. Later kwam er een 
gedrukte versie, maar echt van de 
grond kwam dat blad toen niet. 
Omdat we in 1981 meer dan honderd 
leden hadden was er te weinig con-
tact tussen de leden en het bestuur en 
daarom zijn we eigenlijk begonnen 
aan een nieuw clubblad: “de Mini-
miks”. De redactie bestond toen uit: 
Dora Polman, Ellen Toussaint en de 
langst zittende redacteur Rien van 
Kessel. 

stuur van de NBB.
Nu is ze met alles gestopt. Natuurlijk 
ben ik erg trots op haar.

Maar het blijft in de familie, want 
mijn neef (Joan Peeters) is degene die 
bij Badminton Nederland de grote 
competitie organiseert.

Jan, ik weet gewoon niet welk onder-
werp ik aan moet snijden over 
Mixed, want ik merk dat je bij elke 
verandering, opzet of doorvoer be-
trokken bent geweest. Maar 1 ding 
wil ik toch nog echt van je weten. 
Onze eigen mooie Minimiks, kun je 
daar nog wat over vertellen? 

Natuurlijk kan ik daar wat over ver-
tellen. De Minimiks, begint hij ook 
weer zichtbaar trots, daarmee zijn 
we begonnen in 1981. Ik was toen 
voorzitter en vanaf het begin tot 2011 
ben ik betrokken 
geweest bij de redac-
tie 
meestal als meeden-
kend redactielid. Nu 
stuur ik nog regelma-
tig wat in, maar pro-
beer ik het te beper-
ken tot enkele ru-
brieken, waaronder 
“25 jaar geleden”. 

Jan met zijn vrouw Nellie, zoon 
Hans en dochter Sandra. In 2001 
ontving Jan een lintje waarmee hij 
lid in de orde van Oranje Nassau 
werd. 

Rien heeft er ongetwijfeld de meeste 
tijd in gestopt. 

BC Mixed heeft volgens Jan verschil-
lende generaties, het mooie daarvan 
vindt hij dat hij over de jaren heen de 
families van verschillende generaties 
steeds terug ziet komen, Mixed is een 
familieclub, zijn familie. 

Jan heeft ervoor gezorgd 
dan BC Mixed een 
groot archief bezit. Jan 
heeft vele boekwerken 
samengesteld (van 
kampboekje, certifica-
ten, flyers tot geschiede-
nis boekjes) en heel veel 
foto’s gemaakt. Tijdens 
het 25, 40 en 50 jarig 
jubileum van BC Mixed 

kon je dit alles inzien op de door Jan ingerichte exposi-
ties. 

Een kleine greep uit het drukwerk dat door 
de jaren heen door Jan is gemaakt.

Als ik Jan als afsluiting vraag wat 
BC Mixed voor hem betekent, is zijn 
antwoord kort. 

Simpel, misschien had BC Mixed 
zonder mij niet bestaan, maar ik 
weet zeker dat ik zonder BC Mixed 
niet meer had bestaan….. 

Mooie woorden van een man die na 
50 jaar nog steeds BC Mixed ademt. 
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Jan Driessens 40 jaar lid van BC Mixed
29 februari 2008

Tussen al het badmintonnen door is het soms 
tijd voor een feestje en het 40 jarig jubileum 
van Jan was daar zeker een reden voor. 
Op de speelavond werd Jan door onze voorzitter 
Ruud Fransen eens flink in het zonnetje gezet. 
Dat Ruud in zijn speech vermeldde dat het on-
mogelijk was om te vertellen wat Jan allemaal 
in die jaren voor de club heeft gedaan, zegt ge-
noeg. Nog steeds is hij redactie lid van ons club-
blad en ook met de jeugd is hij nog actief in de 
weer. 
Hij werd verrast met een mooie trui, speciaal 
voor hem laten maken en een mooie collage met 
foto’s van de afgelopen 40 jaar. 

Tekst uit de Laarbeeker 
geschreven door Thea 
van den Boogaard.

ging, ook vijftig jaar kansen en moge-
lijkheden. Volgens mij is dit laatste wat 
voor Jan vijftig jaar lid van Mixed is. 

Wat mooi Mixed dat je in staat bent om 
iemand vijftig jaar te laten ontwikkelen.
En natuurlijk houdt hij al deze ervarin-
gen niet voor zichzelf. Het is in die 
vijftig jaar vaak voor gekomen dat we 
het samen over 
badminton had-
den. Over het 
spelletje, over 
jeugd, over de 
vereniging, 
over het 
kamp, over 
recreanten, 
over com-

Dochter Sandra aan het woord.
Vijftig jaar lid van dezelfde vereniging. 
Tjemig, wat een tijd. Langer dan mijn 
leven. Wat een prestatie om je elke 
week weer in te zetten en te leveren 
voor een vereniging. Knap hoor! 
Of is het meer: vijftig jaar lid van de-
zelfde vereniging: wat fijn dat je al 
vijftig jaar verbonden mag zijn aan 
een groep mensen met wie je heerlijk 
kunt samenwerken, met wie je aan de 
bar na afloop van de trainingsavond 
prettig een biertje kunt drinken, met 
een groep mensen waarvan velen 
echt meer zijn dan clubgenoot, waar 
je de gelegenheid kreeg om je te ont-
wikkelen, waar je kanten van jezelf 
hebt leren kennen waarvan je wel wist 
dat ze er waren, niet hoe je ze zomaar 
inzet, waar je kwaliteiten kwijt kunt die 
je graag inzet voor een groter belang 
en ook waar je je eigen grenzen ver-
legt en dingen doet die je niet perse 
zelf zou kiezen. Zo is vijftig jaar lid van 
dezelfde vereniging, van deze vereni-

petitie, over besturen, over bonden, … 
nou ja, alles wel. En dat heeft ook op 
mij zo zijn invloed gehad. 
Wat mij misschien wel het meeste 
bijstaat, zijn de gesprekken waarin we 
het breder trokken. Vaak op vrijdag-
avond, na het biertje aan de bar, thuis 
op de bank. Waarin het begon over 
badminton en uiteindelijk ging over 
organisaties, over mensen, over hoe 
je met anderen om zou moeten gaan. 
En dat het eigenlijk niet uitmaakt waar 
je mee bezig bent, dat je overal je 
universele waarden centraal hebt 
staan. Een van de grote waarden van 
Jan is voor mij dat hij vindt dat je met 
anderen om moet gaan zoals je wil 
dat ze met jou omgaan. Ook wanneer 
de ander daar wellicht niet toe in staat 
is. Dat komt dan namelijk ergens van-
daan en het is niet erg om rekening te 
houden met anderen.
Wat me ook bijstaat, is het vertrouwen 
dat hij heeft in mensen. En ook in mij. 
Toen ik begon bij de jeugd, de bege-
leiderscursus die we (Jan en ik) sa-
men met Ruud en Marlie deden, daar-
na de A en B trainerscursus, de cur-
sus die we zelf maakten voor de 
jeugdbegeleiding van Mixed, we heb-
ben deze zelfs in Aarle-Rixtel gege-
ven. Hij stond daar ook altijd en liet 
merken dat hij vond dat we goed be-
zig waren. Ook toen ik bezig ging met 
aangepast badminton en later ge-
vraagd werd om bij badminton Neder-
land in het bestuur te komen 
gaf hij dat vertrouwen.
Ik denk dat hij, zeker ook in 
de bestuursperioden, dat 
vertrouwen aan velen heeft 
gegeven. Je kunt het name-
lijk echt niet alleen doen. 

Maar als iedereen bijdraagt wat in zijn 
mogelijkheden ligt, kan er veel werk 
verzet worden. Helemaal wanneer er 
vertrouwen meegegeven wordt.  
Soms bleven taken ook wel eens lig-
gen. En ja, als je dan voorzitter bent, 
hoort die taak in de wereld van Jan 
dus even bij de voorzitter. Het zal 
namelijk toch echt moeten gebeuren. 
En dan even extra goed opletten of er 
misschien iemand is die deze taak 
graag op zich zou willen nemen.
Zo, en laten we dan nu maar gaan 
doen waar het echt om gaat. Als ik 
terugdenk zie ik hem zo weer achter 
de microfoon staan in d’n Ekker. ‘Zijn 
de netten al opgehangen? Over twin-
tig minuten gaan we weer wisselen. 
Fijne avond allemaal.’
Sandra
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De Mooilaarbeekkrant 
1 mrt 2018.
Door Ton Slaets

Beek en Donk - Er vond een unieke 
gebeurtenis plaats, op vrijdag 23 
februari, bij Badmintonclub Mixed 
in Beek en Donk. Er werd een jubi-
leumreceptie georganiseerd voor 
Jan Driessens die een dag eerder 
officieel 50 jaar lid was van de ver-
eniging. Hiermee is hij het eerste 
lid die deze status bereikt. En dat 
wilde de vereniging niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. 

Jan is niet vanaf het eerste uur lid 
van BC Mixed, de vereniging be-
staat dit jaar 57 jaar. Maar vanaf het 
moment dat Jan lid werd heeft hij 
zich actief ingezet voor de vereni-
ging. Hij is diverse perioden voor-
zitter geweest, heeft mede aan de 
basis gestaan van de jeugdafdeling, 
is vele jaren redactielid geweest van 
het clubblad de Minimiks en heeft 
de structuur zoals de vereniging die 
nu nog heeft vormgegeven. En ook 
nu is Jan nog steeds actief bij BC 
Mixed. Hij geeft les aan de recrean-
ten en vult het archief van de club 
met waardevolle informatie. In de 
afgelopen 50 jaar is Jan diverse ma-
len onderscheiden voor zijn inzet. 
Naast erevoorzitter is Jan onder an-
dere ook Vrijwilliger van het jaar 
van de Gemeente Laarbeek en ont-
ving hij in 2001 een lintje waarmee 
hij lid in de orde van Oranje Nassau 

Drukbezochte jubileumreceptie werd. 
Jubileumreceptie
Alle reden dus voor een receptie ter ere 
van zijn 50-jarig lidmaatschap. In de 
kantine van Sporthal D’n Ekker was 
het erg druk met mensen die de jubila-
ris wilden feliciteren. Van het bestuur 
kreeg Jan een mooie slagroomtaart 
aangeboden, maar dat was niet alles. 
Ter gelegenheid van zijn jubileum zijn 
12 blikjes bier gemaakt met een foto 
van Jan. Een uniek cadeau waar Jan 
dan ook zeer blij mee was. Nadat hij 
door alle aanwezige leden gefeliciteerd 
was werd er door iedereen taart en 
vlaai gegeten. Het bleef daarna nog 
lang druk en gezellig in de kantine.

Jan door de ogen van enkele (oud) voorzitters.

voorzitter 1972-1973

Annie Slaets

Een moeilijk jaar!
We schrijven het jaar 1969-1970 het ging niet 
goed met BC Mixed Het bestuur kon niet goed 
met elkaar omgaan wat tot een breuk leidde.  
Een kleine groep bleef komen badmintonnen, 
waaronder Hein van Veijeijken, Dora van Veijfe-
ijken, Jan Driessens, Annie en Toon Slaets en nog enkele anderen. Er was echter 
geen bestuur. Jan Driessens was van mening dat er toch een bestuur moest 
komen en vroeg aan Annie Slaets of zij voor een tijdje voorzitter wilde worden 
daar Annie de boel wel aan kon volgens Jan. Zo gezegd zo gedaan
Annie werd voorzitter, Jan secretaris en Gerard van den Hurk penninmeester. 
De club BC Mixed was gered en is daarna verder uitgegroeid tot een bloeiende 
vereniging waar tot op heden de Fam.Slaets nog steeds deel van uit maakt. 
Jan heeft de club gemaakt tot wat het nu is door zijn aanpak en visie is er een 
BCMixed cultuur ontstaan die tot op heden door alle leden wordt omarmd.
Vriendelijke groeten Annie.
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Voorzitter 1991-1993

Henny Spaan

Je mocht dan wel voorzitter zijn, en dus ook de 
leiding van de vereniging op je nemen, je werd 
tóch uitgenodigd om thuis bij Jan een biertje te 
drinken. Nu ben ik altijd wel te porren voor een 
biertje (nog steeds), dus op naar Jan.
Het was altijd erg gezellig, maar al snel komen er 
toch onderwerpen naar voren over zijn ‘geliefde 
mixed’.  Niet dat er dan beslissingen werden geno-
men, eerder ervaring uitgewisseld…….…

Één van die ervaringen was dat een ledenvergade-
ring erg belangrijk was. Dit is het moment om als 
bestuur je visie uit te dragen, plannen bekend te 
maken, het jaar te evalueren en natuurlijk de leden 
aan het woord te laten. Het ideale instrument voor een gezonde vereniging. 
Dus Jan had twee adviezen; een ledenvergadering moet altijd goed voorbe-
reid zijn, en maak dit ook duidelijk aan je mede bestuursleden. Dit heb ik 
altijd ter harte genomen.
Ook later, toen ik allereerst vice-president en later President was van EUspen; 
‘European Society for Precision Engineering and Nanotechnology’, een euro-
pese organisatie die de belangen van de industrie en wetenschap uitdraagt 
in ons o zo geweldige vakgebied. Deze internationale organisatie had elk jaar 
een ledenvergadering, zoals elke vereniging dat doet. Dus goed voorbereid te 
veld, mooie presentaties, vragen al geanticipeerd, “ready for the job”. Ging 
ook altijd goed, mede door het advies van Jan. Ik was altijd goed voorbereid; 
dankjewel Jan.

Echter, Jan had twee adviezen…

De tweede was: ‘zorg er wel voor Henny, dat de vergadering niet te lang 
duurt”.
Nou, dat is gelukt, Há. Ik weet niet of iemand mijn record van kortste Mixed 
ledenvergadering ooit heeft gebroken, maar bij EUspen weet ik het zeker, 
niemand was zo snel als Henny.
En vragen van de leden…..
Ach, die zijn voor later aan de bar.
 Jan, 50 jaar lid van BC Mixed. Wat een mijlpaal, wat een prestatie. Altijd zor-
gen voor en zorgend over je favoriete club. Van harte gefeliciteerd met je 
Gouden jubileum.
Groetjes van Henny

voorzitter 1988-1991

Willem-Jan van  Ham

De “motor” van BC 
Mixed: 
Jan Driessens
Toen ik in 1980 lid werd van BC 
Mixed was Jan al een tijdje de voor-
zitter van de club. Maar Jan was 
meer,  want daarnaast was hij jeugd 
trainer, nam hij de recreanten trai-
ningen over als Mari Kerkhof ver-
hinderd was, speelde hij volop com-
petitie in een van de hoogste teams, 
zat hij in het bestuur van de HBB en 
zag je hem overal op toernooien 
samen met zijn vaste badminton-
partner Dora. Ook in de kantine had 
Jan meestal het hoogste woord. Al-
tijd aanspreekbaar voor alle leden, 
jong en oud. Hij heeft de vereniging 
door diepe dalen en over hoge ber-
gen zien gaan. Door zijn nimmer 
aflatend enthousiasme wist Jan er 
altijd de moed in te houden en de 
andere leden zodanig te motiveren, 
dat de club er weer bovenop kwam. 
Voor alle noodzakelijke verenigings 
taken vond hij een vrijwilliger, al 
was hij het soms zelf. Jan is altijd 
een echte verenigingsman geweest 
en is dat nog steeds.

In de kantine liet Jan altijd door-
schemeren dat hij het rustiger aan 
wilde gaan doen en minder taken 
zou gaan doen binnen de vereni-
ging. Maar telkens kwam daar wat 
tussen, zeker toen dochter Sandra 
bij de jeugd ging spelen en er later 

zelfs trainster werd. Jan vond dat 
prachtig en bleef zich onvermoei-
baar inzetten voor BC Mixed. Als je 
de lijst van voorzitters van BC 
Mixed bekijkt, zie je diverse namen 
staan, maar steeds komt de naam 
Jan Driessens  weer terug.
Uiteindelijk wist Jan er mij van te 
overtuigen dat hij lang genoeg voor-
zitter was geweest en dat het een 
geknipte functie was voor mij om 
Joop Kerkhof op te volgen. En hij 
had gelijk. Met plezier heb ik enkele 
jaren de voorzittershamer mogen 
hanteren, totdat de functie van 
voorzitter door mijn verhuizing 
naar Assen niet meer te combineren 
viel met mijn werk.

Jan, ik heb buitengewoon veel res-
pect voor je jarenlange trouw en 
inzet voor BC Mixed. De club zit je 
in het hart en jij zelf zit in het hart 
van de club. Chapeau!

Gefeliciteerd met je 50-jarig jubi-
leum. Heel bijzonder.
Willem-Jan 
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“Hij heeft me de 
kneepjes van het 
besturen geleerd”.

voorzitter 2001-2011

Ruud Fransen

Onder bestuurschap van Jan ben ik 
begonnen als competitieleider jeugd 
en later senioren bij BC Mixed.
Vanuit deze functie ben ik in het 
bestuur gekomen.
Jan was op dat moment al druk be-
zig met het inrichten van de organi-
satiestructuur zoals we deze nog 
altijd kennen.
Voldoende commissies met in elke 
commissie een afgevaardigde van 
het hoofdbestuur.
Dit zorgde ervoor dat er vele vrij-
willigers waren waardoor de deelta-
ken niet te groot werden. Daarnaast
kon er heel snel geschakeld worden 
als er ergens iets aangepast moest 
worden.
Dat deze opzet werkte is wel geble-
ken. Op een gegeven moment zaten 
we als BC Mixed in de luxe positie 

dat We een wachtlijst hadden voor 
vrijwilligers, iets waar andere ver-
enigingen alleen maar van kunnen 
dromen.
Al snel vroeg Jan me om hem als 
voorzitter op te volgen.  Jan heeft 
me de kneepjes van het besturen 
geleerd, daarvoor ben ik hem zeer 
dankbaar. 
Daarna hebben we nog veel overleg 
gehad over alles wat ons bij onze 
club bezig houd. 

Nu is Jan alweer 50 jaar lid van BC 
Mixed, een prachtige mijlpaal,
Nogmaals gefeliciteerd Jan, hopelijk 
komen er nog vele jaren bij!
Groetjes van Ruud

voorzitter 2011-heden

Ton Slaets

Een (J)anekdote
Als je BC Mixed zegt, zeg je Jan Driessens en andersom. Jan is weliswaar 
geen oprichter van de club, maar gezegd mag worden dat de club onder de 
vleugels van Jan groot is geworden. Ik loop zelf ook al aardig wat jaartjes 
mee en heb Jan in het begin van afstand en later van dichtbij meegemaakt. 

De (J)anekdote gaat echter over 
de periode dat ik Jan helemaal 
nog niet kende. Wij woonden 
in Boerdonk en mijn ouders 
besloten om eens per week een 
uurtje badmintonles te gaan 
geven aan een groepje jeugd 
uit het dorp. We maakten ge-
bruikt van het sporthalletje in 
den Hazenpot. Daar lag pre-
cies 1 badmintonveld. Naast 
mijn broer Rob en ik deed on-
der andere ook Arne van de Wijdeven daar mee. Met dat groepje waren we 
een jaar bezig toen we de vraag kregen of we een keer in Beek en Donk wil-
den gaan badmintonnen. Daar zat een ‘echte’ vereniging en ene Jan Dries-
sens had gevraagd of het iets voor ons was om daar te komen spelen. Jan en 
mijn vader en moeder kenden elkaar ook uit heb badmintonwereldje, dus de 
link was zo gelegd. Zo gezegd, zo gedaan. Wij gingen met aanvankelijk 5 
personen eens kijken of het wat was. We zijn uiteindelijk met z’n drieën 
(Arne, Rob en ik) blijven hangen. Dat was mijn eerste kennismaking met BC 
Mixed en met Jan. En het vervolg bij Mixed heeft me veel gebracht. Naast 
veel badmintonplezier en mijn bijdrage als vrijwilliger heb ik er mijn vrouw 
Monika leren kennen en badmintont nu ons hele gezin. Kortom: een goede 
zet van Jan om ons destijds te vragen…

voorzitter 1977-1986 en 
van 1993-2001

Jan Driessens
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Met carnaval 
sjouw ik 
door de hal

Je hebt niet 
1 keer op 
mijn tenen 
getrapt Jan

Dat komt 
omdat we 
stilstaan

Vanuit hier 
kan ik mooi 
alle hoeken 
van de baan
 laten zien

Het verblijdde me
zichtbaar, BC 
Mixed vrijwilliger 
van het jaar

Recreatie op 
de baan, daar
geef ik graag 
training aan

Jan jaar

Lid

Zijn die schaaltjes 
voor klanktherapie?

 Pindas
 jongen.
 Pindas

Hierbij de 
voorzittershamer

Mag je daar ook 
bij het dammen 
mee slaan?

De buffetten 
worden steeds 
groter

Een verdiend 
lintje voor een 
Mixed vrindje

Beste Jan, 
neem jij geheel 
vrijwillig de 
vrijwilliger-
spenning
in ontvangst?

Ik sta er 
geknipt op

Mijn favoriete 
huisdier? 
Gebakken vis
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“Een clubblad van start 
laten gaan is geen 
kunst, maar een club-
blad voort laten be-
staan is moeilijk”. 
In december 1983  nam ik als 15 ja-
rige puber de overstap van BC DOT 
naar BC Mixed. Ik kwam er snel 
achter dat de organisatie bij Mixed 
toch  wel wat beter was en Jan was 
de drijvende kracht achter dit alles.
Bij Jan kon ik altijd terecht.  Hij zorg-
de ervoor dat bij BC Mixed alles op 
rolletjes liep. Dit deed hij samen met 
vele vrijwilligers. Jan wist de juiste 
mensen op de juiste plek te krijgen. 
In 1988 vroeg hij of ik (samen met 
Ruud) in de jeugdcommissie wilde 
komen. Mijn eerste taak werd het 
begeleiden van de pupillen tijdens 
de training. Samen met Jan, zijn 
dochter Sandra en Ruud volgden we 
vervolgens een begeleiderscursus bij 
de Nederlandse Badminton Bond. 
Later heb ik samen met Sandra op 
aanraden van Jan en op kosten van 
BC Mixed nog de trainers A cursus 
gevolgd. Doel hiervan was om het 
nivo van de jeugd van BC Mixed 
omhoog te krijgen. Zo is mijn trai-
nerscarriere begonnen. Hier ben ik 
Jan nog steeds heel dankbaar voor. 
In 1989 vroeg Jan me of ik bij de re-
dactie wilde komen van de Mini-
miks. Dit heb ik toen 4 jaar gedaan 
en ook nu zit ik sinds 2012 weer in 
de redactie.  Naast de jeugd is het 
clubblad Jan zijn geesteskind. Zijn 
uitspraak “een clubblad van start 

laten gaan is geen kunst, maar een 
clubblad voort laten bestaan is moei-
lijk” geld eigenlijk niet voor hem. Jan 
wist telkens weer de juiste mensen 
bij de de redactie te betrekken en 
inmiddels bestaat het clubblad al 
weer bijna 40 jaar. Jan heeft heel wat 
uurtjes aan dit clubblad gewerkt. De 
laatste jaren zit hij wel niet meer in 
de redactie maar hij zorgt nog steeds 
voor menig kopie. (o.a. Wat er 25 jaar 
geleden gebeurde en het Badminton 
Nederland Nieuws). 
Jan ik geniet ervan als jij op vrijdag 
avond even mijn aandacht wil heb-
ben om te bespreken hoe het met het 
clubblad gaat. Wij als redactie zijn je 
dankbaar voor je hulp, op naar 40 
jaar Minimiks!!!!
Jan nogmaals proficiat met dit mooie 
Jubileum.
Groetjes Marlie

“De mensen om me heen doen het, niet ik”.
Eind 1979 ben ik lid geworden van Mixed, Jan was toen voorzitter van de 
vereniging. Mixed speelde toen net in de (toenmailge) nieuwe sporthal d’n 
Ekker. Dat was erg wennen voor degene die daarvoor in sporthal ’t Anker 
hadden gespeeld. Daar waren toen in een kleine zaal veel leden aangenomen 
om de grote d’n Ekker te kunnen betalen. Het was Jan die tal van reglemen-
ten en richtlijnen opstelde om alles in goede banen te leiden. Al gauw haalde 
Jan mij bij de nog op te richten redactie die het nieuwe clubblad de Minmiks 
moesten gaan uitgeven. Ondanks dat Jan (toen nog) geen lid was van de re-
dactie heeft hij wel aan de redactievergaderingen deelgenomen om de jeug-
dinbreng veilig te stellen. Jan was namelijk ook jeugdtrainer.
Niet lang na de start van de Minimiks vond Jan het nodig dat ik het bestuur 
kwam versterken als penningmeester. 13 jaren heb ik met Jan mogen samen-
werken in het bestuur. Hij was voorzitter maar geen ‘baas’ zo zei hij altijd. 
In het kader van nieuwe zaken opstarten zoals het clubblad, was Jan ook de 
initiatiefnemers van de organisatie van onder andere het jeugdkamp en de 
website waar ik ook bij betrokken was. Nadat Jan zijn mensen voor de diverse 
taken had gevonden, zette hij een stapje terug en fungeerde op de achter-
grond. Toen hij erevoorzitter werd van Mixed waren de woorden van Jan; “de 
mensen om me heen doen het, niet ik”.

De laatste jaren doet Jan het wat rustiger aan, maar 
alles loslaten kan hij niet. De recreanten kunnen nog 
elke vrijdag op hem rekenen en ook met het archief-
beheer doen Jan en ik nog elke 2 weken zaken. Hij 
hoeft niet met naam bij de archiefkommissie te 
staan zegt hij, gewoon een beetje op de achter-
grond fungeren vindt hij best. Dat is Jan ten 
voeten uit.
Jan, 50 jaar lid van Mixed is een hele tijd, ik 
hoop dat we nog lang met elkaar mogen sa-
menwerken.
Rien

Tot slot nog enkele Anekdotes.
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Jan 50 jaar lid van BC Mixed…..
Die titel is niet goed genoeg, Jan 50 jaar een bijzonder actief lid van Mixed 
klinkt al beter maar is wat lang.
Als hij op vrijdagavond niet aan het badmintonnen was dan was hij wel iets 
aan het regelen. De ene werkgroep na de andere werd opgezet, hij ontdekte 
kwaliteiten bij leden waar ze zelf nog geen idee van hadden. 

Zo werd ook de jeugdcommissie opgezet. Hij keek de zaal rond en had de 
juiste mensen al bij elkaar voordat ze het zelf wisten. En ook die commissie 
draaide vanaf dag 1 als een tierelier. De jeugdtrainingen werden steeds beter 
van opzet, jeugdbegeleiders volgden cursussen en zo zijn in de loop van de 
jaren veel senioren jeugdbegeleider geweest. 
Bijzonder aan Jan is dat hij zelf ook na 50 jaar nog steeds actief betrokken is bij 
de club,
Dus, de beste titel voor dit stukje?
Jan de BC Mixed man !!

Namens de “oude”jeugdcommissie,
Yvonne Lahaije

Jan namens alle 
leden van BC Mixed.
Van Harte Gefeliciteerd met dit hele bijzondere jubileum. 

We hebben samen competitie ge-
speeld en staan nu nog steeds elke 
vrijdag samen op de baan. In de 
kantine wordt elke week een briefje 
gemaakt. Er wordt gelachen en ge-
dronken en de biertjes worden op-
geschreven. “Zet maar op het briefje 
van Dora” wordt er dan gezegd. Na 
een pilsje of 6, rond half 1 wordt de 
rekening opgemaakt en Jan betaalt. 
De weg naar huis is ook vaste prik. 
Jan wordt samen met Dora altijd 
naar huis gebracht. Dat heeft hij 
goed geregeld. 
Jan proficiat met je 50 jarig lidmaat-
schap van ons allemaal. 
Je barmaatjes. 

“De Hang ouderen”
Voor Jan is BC Mixed niet alleen 
badminton maar vooral ook gezel-
ligheid. Na het badmintonnen ein-
digt zijn avond steevast bij ons 
(Dora, Hein, Toon, Annie, Rien, 
Marlene, Theo en Tiny) aan de bar. 
Wij verzamelen ons altijd op dezelf-
de plek en zijn de Hang ouderen van 
Mixed. Het is een leuk en gezellig 
groepje en we hebben veel plezier 
samen. We kennen elkaar al lang. 
Met Dora en Hein heeft Jan in de 
begin jaren vele toernooien ge-
speeld. Ze reisden zelfs naar Den 
Bosch en kwamen vaak met prijzen 
naar huis. Toon en Jan hebben heel 
wat jeugdkampen samen voorbereid 
en met Rien maakte hij het clubblad. 
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