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Agenda
27-05: HBB jeugdkampioenschappen en huldi-
ging kampioenen jeugd
02-06: Jeugddag
03-06: HBB senioren kampioenschappen en 
huldiging kampioenen senioren
15-06: Ouder - kind avond
22-06: Uitgave volgende clubblad
06-07: Laatste speelavond

Noteer deze data in je agenda!

Jeugd 35 30 65

Mini’s 5 8 13

Senioren 37 48 85

Nsl 11 8 19
Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 49 63 40 38 190

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
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Totaal

Bas Gerrits 
Marloes Dekkers

Jolinde de Wit
Niels Toonen

Rene Kaak
Sven vd Laar

Sven Hoogkamer

Van sl naar nsl: Maarten Maas

Van de redactie...

Redactie:
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

Hallo

Ditmaal een wat korter voorwoord.

Ik moet namelijk weer gauw naar buiten om rupsen 

te plukken. Daar sta ik niet alleen in. Half Nederland 

staat zich te irriteren aan een zeer bepaald soort 

rupsen. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Tom maar 

eens verderop in deze Miks.

Onderweg naar het verhaal van Tom kom je mooie 

foto’s tegen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde 

hoor. Immers we hebben een nieuwe wetgeving wel-

ke behoorlijk ver gaat als het gaat om gegevensbe-

scherming. Veel te ver als je het mij vraagt. Sterker 

nog, het gaat zo ver dat we zelfs geen emailtjes 

meer mogen versturen waarin meerdere adressen 

tegelijk staan. Ik denk dat ik maar weer terugga naar 

het schrijven, of tenminste het versturen, van brie-

ven. Die komen toch echt alleen bij de betreffende 

adressen terecht. Nou ja en afijn. De gedachte ach-

ter deze nieuwe wetgeving is zeker een goed idee.

We moeten echter wel behoorlijk wat werk verzetten 

als het gaat om het plaatsen van foto’s. Daarvoor is 

goedkeuring nodig van de ouders, verzorgers van de 

kinderen op de foto. Voortaan geen foto’s meer waar 

tegenstandertjes op staan. Of tenminste dan met 

een onherkenbaarmaakbalkje. Dus, beste lezer, 

mochten er wazige vlekken in de foto’s zitten dan 

komt dat vast niet door de fotograaf of de drukker.

Saluut, ik ga weer rupsen plukken

Arne
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Van jullie voorzitter

4 5

Bestuursmededelingen

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 07-02-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van Leu-
ken; penningmeester, 
Gert Lahaije; secretaris, 
Stan  van der 
Heijden; bestuurslid. 
Anja Beekmans; be-
stuurslid.

Op een enkele wedstrijd na zit de competitie erop. En als je 
dan de balans opmaakt, dan zie je dat er één team kampioen 
is geworden. Dat is het seniorenteam Mixed 6. Tijdens een 
zinderende avond waarop ook de directe concurrent nog 
kampioen kon worden, viel in de laatste wedstrijd de beslis-
sing in het voordeel van Mixed en kon er feest gevierd wor-
den. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
Slechts één kampioen zou je kunnen zeggen. Maar als je 
dan even verder gaat kijken dan zie je dat Mixed het in de 

breedte zowel bij de jeugd als de senioren enorm goed heeft gedaan. Van de 
in totaal 7 jeugdteams en 8 senioren teams (15 in totaal dus) zijn er maar liefst 
8 teams in de top 3 geëindigd. Erg knap dus en een hele goede prestatie. 
Maar of je nou eerste of laatste bent geworden. Uiteraard zijn wij trots op al 
onze spelers.

Waar ik ook trots op ben zijn onze jubilarissen. In de afgelopen maand heb-
ben we er als bestuur weer twee mogen verrassen. Op 21 april jl. was Paul 
Beekman 40 jaar lid van onze vereniging. En ook Stan van der Heijden vierde 
zijn jubileum. Hij was op 31 maart jl. precies 25 jaar lid. Wie de volgende jubi-
laris is houden we natuurlijk nog even geheim. Het blijft tenslotte het leukste 
om iemand te verrassen. Dus wordt vervolgd…

De Activiteiten Commissie heeft weer een geweldige feestavond georgani-
seerd. Daarover later zeker meer in deze Minimiks. Toch wil ik naast de com-
missie graag ook alle aanwezigen bedanken voor de gezelligheid. Zonder 
jullie is er geen feest. En uiteraard dank aan alle sponsoren voor het leveren 
van prachtige prijzen voor de loterij. De prijzen zijn weer goed terecht geko-
men.

De volgende grote activiteit staat alweer op het programma, dit keer voor de 
jeugd. Op zaterdag 2 juni wordt namelijk de Mixed Jeugddag georganiseerd. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt ongetwijfeld weer een mooie 
dag. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan maar snel, want dit wil je niet 
missen!

Ik wens iedereen veel speelplezier.

Ton Slaets

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:  • Geboorte- 
kaartje Stan en Joyce.
•Bericht NBBJ, voorspeel-
dag jeugd op 17/3 in Oss.
•Toernooi Someren verzet 
van 25/2 naar 15/4.
•Uitnodiging BCAB toer-
nooi op 25/3, •Uitnodiging 
toernooi BC Udenhout op 
8/4. •Uitnodiging bijeen-
komst Flagship op 19/2 in 
Gilze. •Aanmelding René 
Kaak.•Uitnodiging toernooi 
Heesche BV op 25/3.
•Mail van Marieke over de 
vernieuwde privacywet.

Uitgegaan:  •Niets.
3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 9 januari 
2018  
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Het jeugdtoernooi is bin-
nen de begroting gebleven.
 5.Ledenbestand
•Nieuw: Jannetje Nicolai en 
Gijs Nicolai(mini).
6.Commissies 
•JC: -De voorbereidingen 
voor de jeugd dag lopen
  -Tijdens de bijeenkomst 
eind januari is de recht-
streekse benadering van 
de HBB naar de jeugd be-
sproken.  -De vraag van de 
JC voor 2 mail adressen 
beantwoord, is niet moge-
lijk. Aangegeven dat we be-
zig zijn de inschrijfformulie-
ren digitaal te gaan doen.  
-Ledenwerving besproken, 
mini’s en jongste jeugd blij-
ven de speerpunten.
-Opruimen kast besproken. 
Verdelen in jeugd en senio-
ren. Bakken aanschaffen 
om de kast opgeruimd te 
houden.-Afgesproken om 
ongeveer om de 3 maan-
den een overleg in te plan-
nen met het bestuur. De 
eerstvolgende liever wat 
sneller om de doorstroming 
naar de senioren te bespre-
ken, in ieder geval in maart.             
•Bac:   -De uitnodigingen 

voor de feestavond 3e 
week februari versturen.
Lay-out van de papieren 
kalender aantrekkelijker 
maken, in kleur. -Stan on-
derzoekt de mogelijkheid 
om de agenda op de site te 
downloaden naar de eigen 
agenda, zoals het competi-
tie programma van de 
HBB.
•TC: -Jeugdtoernooi is pri-
ma verlopen. Opvallend 
was dat vooral Mierlo en 
Mixed de bezetting van het  
toernooi bepaalden. Vol-
gend jaar actief andere 
verenigingen benaderen-
die nu niet of nauwelijks 
inschrijven -Volgend toer-
nooi de HBB uitnodigen.           
•CC:  -Trainer, geen 
nieuws.  -Er komt een mail 
van de HBB betreffende 
het meedoen van B.N.  
verenigingen volgend sei-
zoen.    -De uitnodigingen 
voor de competitie moeten 
begin maart  worden ver-
stuurd. •Sfeer:  -Goed.
•PR: -Verslag van het toer-
nooi staat deze week in de 
Mooilaarbeker.         
•Website: -Knop inschrij-
ving is niet zichtbaar op de 
telefoon. Wordt aange-
past.
7. Rondvraag
• De volgende vergadering 
is op maandag 12 maart.
• Wijzigingen vrijwilligers 



MINIMIKS Mei 2018MINIMIKS Mei 2018

voortaan op de agenda 
zetten.
8. Sluiting
• Ton sluit de vergadering 
om 23.50 uur.

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 12-03-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van Leu-
ken; penningmeester, 
Gert Lahaije; secretaris, 
Stan  van der 
Heijden; bestuurslid. 
Anja Beekmans; be-
stuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.40 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen:  •Opzegging 
Marloes Dekkers. • Mail 
Heesche BV betreffende 
teruggave van de wisselbe-
ker.  • Uitnodiging jeugd-
toernooi HBB. • Mail Maar-
ten Maas om NSL te wor-
den. • Mail HBB betreffen-
de BN verenigingen in 
onze competitie.       
3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 7 februari 
2018 
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
• Clubkasactie van de Ra-
bobank besproken, Peter 
zorgt voor inschrijving.
5.Ledenbestand
• Nieuw: Sven van de Laar, 
René Kaak en Sven Hoog-
kamer. • Gestopt: Bas Ger-
rits en Marloes Dekkers. 
•SL-NSL: Maarten Maas.
6.Commissies 
• JC:  -De uitnodiging voor 
de competitie wordt a.s. 
week verstuurd. -Voorstel 

datum voor het overleg tus-
sen bestuur en JC 30 
maart.   • Red:   -De Mini-
miks met een extra bijlage 
over Jan Driessens ligt 17 
maart in de zaal. De bijlage 
heet piepijzer, vernoemd 
naar de eerste naam van 
ons clubblad. Marlie en Ton 
reiken de eerste aan Jan 
uit.
•TC:    -Het jeugdtoernooi is 
geëvalueerd, was positief.     
• CC:    -Trainer, geen 
nieuws.  -De uitnodiging 
voor de competitie is ver-
stuurd. • Sfeer:  -Goed.
7. Rondvraag
• De volgende vergadering 
is op woensdag 11 april.
• De verlichting van de 
sporthal wordt vervangen 
door led verlichting. Over-
leggen met Hans of de 
lichtsterkte veranderd.
• De toetreding van 4 a 5 
BN verenigingen in de top-
klasse besproken.
9. Sluiting
• Ton sluit de vergadering 
om 23.30 uur.

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Jimmie Coppens
Maria vd Wildenberg
Ron vd Pas
Henny Spaan
Rune vd Vorst
Johan Penninx
Steffi Boelens
Carin Rietveld
Joost Swinkels
Arne vd Wijdeven
Femke Boelens
Wessel Hupkes

11-05
11-05
13-05
14-05
14-05
16-05
17-05
21-05
22-05
01-06
06-06
09-06

11-06
15-06
16-06
16-06
17-06
17-06
18-06
18-06
19-06
20-06
21-06
22-06

Theun Relou
Xaxie Eekels
Monique v Bommel
Sterre Spierings
Martijn Coppens
Niels Toonen
Margee Hilgerdenaar
Robin Slaets
Floor Brans
Deany Muller.
Mila Kluijtmans
Monika Slaets

I n  h e r i n n e r i n g

Wilma Constant
Oud-secretaresse BC Mixed

Wilma was een zeer gewaardeerd lid van 
onze vereniging van 1979 t/m 1992. Ook haar 
man Willy en zoon Coen zijn lid geweest van 
Mixed.
Van 1982 tot en met 1983 is Wilma lid ge-
weest van de toenmalige Technische Kommissie waarin ze de toernooien orga-
niseerde en de lotto deed. Zij heeft jarenlang op de vrijdagavond in de kantine 
doormiddel van deze lotto geld opgehaald voor de feestavond.
Van 1983 tot en met 1987 was Wilma secretaresse in het bestuur met Jan 
Driessens, Laurens van Kilsdonk, Dora Polman en Rien van Kessel. Als neven-
functie was ze bestuurafgevaardigde in de Toernooikommissie.
In 1986 bestond Mixed 25 jaar en Wilma heeft veel energie gestoken in de jubi-
leumviering. Ook na de periode bij Mixed was Wilma actief bij verenigingen/in-
stanties.

We wensen Willy, Coen en de verdere familie veel sterkte met dit verlies

6 7
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Bakel teamtoernooi

Kent u het begrip “nacht-
toernooi”? Nou ik inmid-
dels wel. Wat een ellende.
We hadden met de kids 
van Mixed, de Mixedkids 
dus, een nachtteamtoer-
nooi…..in Bakel.
Om kwart voor negen ’s 
morgens begon het. Wat 
een tijdstip! En dat in het 
vrije paasweekend. Ik pleit 
ervoor om kinderen al op 
12 jarige leeftijd toe te 
staan legaal auto te rijden. 

U kunt zelf wel invullen 
waarom.
Vroeger, toen ik nog in de 
leeftijd was dat ik Bassie 
en Adriaan leuk hoorde te 
vinden, toen was het alle-
maal anders. Nou vind ik 
Bassie en Adriaan even 
irritant als dat de baron ze 
vindt. Minder irritant ove-
rigens dan dat Gargamel 
de smurfen vindt. Hij haat 
smurfen. Tevens wil hij ze 
opeten. Dat is toch ook 

raar. Dat is zoiets als: ik 
haaaaat spruitjes. Maar 
midden in de nacht sta ik 
wel ergens op een Fries 
boerenakkerland om 
spruitjes te vangen zodat 
ik ze fijn kan opeten. Hoe 
krom is dat. Wist u trou-
wens dat spruitjes aan 
een stam groeien? Goed 
ik dwaal af.
Vroeger dus. Vroeger 
mocht je als kind voorin de 
auto wanneer je 12 jaar 
oud werd. Nu weet ik niet 
of dat een verzinsel was 
van mijn ouders of juist 
een bij wet gebodsbepa-
ling. Voorin zitten had 
toen wel veel voordelen. 
Ten eerste had je op de 
voorstoelen WEL een vei-
ligheidsgordel. Ten twee-
de kon je de radio bedie-
nen en zodoende ergens 
anders op afstemmen dan 
NOS langs de lijn of de 
klassieke radiozender. En 
ten laatste schoot je voor-
in niet met je gezicht voor-
uit tussen de voorstoelen 
door in een volle asbak bij 
het stevig remmen. Ik wil 
niks zeggen hoor, maar ik 
had als kind na iedere au-

Op 31 maart was het weer feest voor alle badmintonkids. Ruim 110 enthousiaste 
kinderen van diverse badmintonverenigingen uit de omgeving, lieten zich van 
hun beste kant zien op het jaarlijkse Paasteamtoernooi in Bakel. Onder genot van 
gekleurde paaseieren in de sporthal en een broodje frikandel of kroket in de kan-
tine, werd er vanaf 9.00 uur flink gestreden om een plekje in het medailleklasse-
ment. Nadat de laatste wedstrijden er op zaten, volgde rond 18.00 de uitslag in de 
kantine.

Nachttoernooi

Ik wil langs deze weg, bestuur en 
leden van Mixed bedanken voor 
een onvergetelijke avond bij mijn 50 
jarig lidmaatschap van onze vereni-
ging. 
Speciale dank aan de redactie, 
bijzonder aan Marlie die voor een 
wel heel aparte verrassing hadden 
gezorgd in de vorm een speciaal 
boekje. 
Nogmaals, bedankt voor de vele 
felicitaties en verrassende attenties. 
Jan Driessens.

Bedankje

Door Arne vd wijdeven

Hallo jongens en meisjes

De competitie is alweer ten einde. Helaas hebben we

dit jaar geen kampioenen. Maar iedereen heeft dit 

seizoen met veel plezier gespeeld. Kijk maar eens 

naar de leuke verslagen in deze minimiks. 

Afgelopen maand hebben er enkele kinderen deelge-

nomen aan wat toernooien. Met Pasen was er een 

toernooi in Bakel en op 17 maart had BC Geldrop een 

toernooi. Op beide toernooien zijn heel wat prijzen in 

de wacht gesleept. Proficiat aan alle prijswinnaars. 

Ook hebben we afgelopen maand ons 80ste jeugdlid 

verwelkomt. De jeugdtrainers werden daarom door het 

bestuur getracteerd op heerlijke Bossche bollen. 

Natuurlijk staat er nog veel meer in deze Minimiks.

Ik wens jullie namens de jeugdcommissie en de redac-

tie nog veel lees-, kijk-, en puzzel plezier. 

Gr. Marlie Fransen. 
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torit al een askruisje. En 
dat kwam niet uit de kerk. 
U kunt nu zelf wel invullen 
waarom. Ik dwaal weer af.
Kwart voor negen dus. Op 
zaterdag. Paaszaterdag. 
Mijn vrije paasweekend.
In de zaal rook het al fris 
naar gekookte eieren. Zo 
eenzelfde lucht als welke 
men op zondagmorgen 
kon aanruiken wanneer 
ondergetekende en Ruud 
Fransen in sporthal de 
Braak aan een toernooi 
gingen beginnen. Erg pret-
tig.
Het zou een teamtoernooi 
worden. Het moet gezegd: 
zoals ieder jaar heel keurig 
georganiseerd door de da-
mes van BC Bakel. Een 
compliment is zeker op 
zijn plaats. Dat kwam ook 
goed uit want het was te-
vens zelf uitgeroepen 

“goede dadendag”. De be-
doeling is om minstens 5 
welgemeende complimen-
ten te maken en ten min-
ste 1 goede daad te ver-
richten.
Je staat er eigenlijk nooit 
bij stil maar het is ver-
draaid eenvoudig om com-
plimenten te geven. Bin-
nen 5 minuten had ik er al 
voldoende op mijn lijstje 
staan om de rest van de 
dag weer eens lekker te 
zeuren, zanikken en mau-
wen. Zo zag ik bij binnen-
komst vriend Pedro zitten. 
“Wat een mooie witte sok 
heb jij aan”, vertelde ik 
hem. Pedro voltooide een 
mooie glimlach en wist mij 
te vertellen dat het gips 
om zijn voet van tijdelijke 
aard was. Mijn tweede 
compliment die dag viel 
iets minder in goede aar-

de. “Wat kan jij leuk kijven 
zeg”, was mijn spontane 
en goedbedoelde compli-
ment naar pengenoot Kat-
ja. Ze nam het bijna hele-
maal goed op. Ach ja, een-
ieder wie Katja volgt op 
facebook die weet dat ook 
voor haar ieder tijdstip 
voor 12 uur in de ochtend 
gelijk staat aan een nacht-
toernooi. Alles werd weer 
goedgemaakt met een 
leuke 1 April mop (alvast) 
en wat gelach vanaf de 
keiharde houten planken 
welke men in Bakel een tri-
bune noemt.
Vriend Pedro had trou-
wens ook nog wat duidelij-
ke instructies aan de archi-
tect van de badmintontem-
pel te Bakel. Met een en-
kele anatomische term 
wist hij de hele zaal duide-
lijk te maken dat een sta-
len paal zijn uitzicht op 
een der badmintonbanen 
drastisch en dramatisch 
behinderde. Erg vervelend 
voor onze bekrukte vriend. 
Ik geef toe, van de hele 
dag op een harde houten 
bank zitten wordt zelfs een 
aartsvrolijkerd als ik ook 
weleens een mopperkont. 
Inmiddels was het 1 over 
negen.
Het toernooi dan. Goed 
georganiseerd en met een 
duidelijk einddoel: om zes 
uur moeten we klaar zijn. 
Er werd in teamverband 
gespeeld. Met nachtzuster 
Katja als teamleidster had 
het team van Mixed met-

P-klasse, 2e plaats: Mixed 3

een al een voorsprong. U 
kunt zelf wel invullen waar-
om.
Er werd gespeeld met 2 
GD, 1 DD, 1 HD, 1 DE en 1 
HE. We speelden tot de 15 
en zonder verlenging. Dat 
laatste betekende meteen 
al diskwalificatie voor het 
gelegenheidsteam uit 
Warschau, Polen. Zij wer-
den gesponsord door de 
lokale stucadoorsvereni-
ging en kwamen op stelten 
binnen.
Pedro (m)opperde dat we 
maar meteen beter tot de 5 
konden spelen. Dan zou-
den we zeker voor 6 uur 
klaar zijn. Ik zeg het niet 
graag, maar als Pedro wat 
zegt dan is het in 100% 
van de gevallen raak.
Het werd inmiddels enorm 
druk op de tribune. Men-
sen met luchthoorns en 
enorme spandoeken be-
volkten massaal de tribu-
nes. Zwaaiend met grote 
groen-witte sjaals en luid-
keels gezang was het al 
snel een drukke bende in 
de vrij koude sportschuur.
Na 3 minuten was het ech-
ter al weer over. Men bleek 
in de verkeerde zaal te 
staan, geen zaalhockey al-
hier. Het was inmiddels al-
weer 11 over negen.
Teun vd V kwam met de 
gouden tip: “We nemen 
die mand met eieren mee 
naar huis en verstoppen 
ze daar gewoon. Handig 
voor morgen”. Goed idee 
van Teun. Echter na een 

kleine test door ons eigen 
team van warendeskundi-
gen kwamen we erachter 
dat deze eieren volledig 
gekookt waren. Teun eet 
het liefst eieren recht-
streeks uit de kip. Smeuiig 
en zacht met een dooier 
die slapper is dan een bal-
lon welke opgeblazen 
wordt door een pantoffel-
diertje. Ik probeerde Teun 
nog uit te leggen dat zo 
een eitje toch wel gevaar-
lijk is voor de volksgezond-
heid. Immers zo een om-
schaalt voedselpakketje 
bevat toch wel een stevige 
dosis salmonella. En dat 
laatste is geen visje zoals 
we weten. Teunemans is 
echter voor geen gat te 
vangen. Speciaal ter pare-
ring van deze opmerking 
heeft hij 25 jaar geleden 
zijn schoolkeuze drastisch 
gewijzigd van timmerman 
naar toxicologie. Nu, terwijl 

hij een groot laboratorium 
leidt, kon hij dan ook moei-
teloos mijn salmonella-
angst wegwuiven. Dage-
lijks wordt door Teuns 
team onderzoek gedaan 
naar krioelmonstertjes in 
etenswaar. Met overtui-
gend bewijs toont zijn team 
aan dat een ei net zo veilig 
is als midden in de nacht 
geblinddoekt oversteken 
op een Finse eenrichtings-
verkeerweg in Kajaani. 
Nou zoek dat dorpje maar 
even op.
Het tournooi dus.
De aanwezige Mixedteams 
en in gemixete Mixed-
teams spelende Mixedspe-
lers deden het bijzonder 
goed en voortvarend. Par-
tij na partij werd gewonnen 
en het duurde dan ook niet 
tot 6 uur alvorens we be-
grepen dat in de A-klasse 
het team Mixed 1 er met de 
beker voor de eerste plaats 

A-klasse, 1e plaats: Mixed 1
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C-klasse, 1e plaats: Mixed 2

vandoor ging. We konden ze 
buiten niet meer inhalen. Dat 
doet me eraan denken dat ik 
Katja nog even moet bellen 
om te kijken of we die bekers 
op een of andere manier te-
rug moeten zien te krijgen in 
Bakel. Mixed 2, in de C-klas-
se, werd knap eerste. Pedro 
won het kampioenschap 
bankzitten en Odessa het 
kampioenschap van de 
meeste kinderen uit 1 gezin 
die meededen. Ondergete-
kende won niks. Ja het me-
moryen. Maar dat was ieder-
een verder vergeten.
 

Het GOKje staat 
weer volledig op 
de kaart
Zaterdag 17 maart was er 
al weer voor de 15de keer 
het jaarlijkse GOKJe (Gel-
drops Open Kampioen-
schap Jeugd).

Met 86 deelnemers een 
goed bezet 1 dags jeugd-
toernooi. Naast spelers 
van Geldrop waren er deel-
nemers uit de regio  maar 
ook van ver daarbuiten. 
Delegaties van de Zwalu-
wen uit Prinsenbeek, Cross 
smash Werkendam, BC 
Mariken Nijmegen, Good 
Luck Belfeld, BVC’74 Cuijk. 

Het GOKje 

Daarnaast waren er ook 
delegaties van de Hel-
mondse bond zoals BC 
Phoenix uit Helmond, BC 
Mierlo en BC Mixed uit 
Beek en Donk.

Alle wedstrijden zijn in pou-
les gespeeld waardoor ie-
dereen goed aan zijn trek-
ken is gekomen.

Bij de afgelopen edities 
van het GOKje was het 
meestal BC Geldrop die er 
met de wisselbeker van-
door ging. Dit jaar was het 
Good Luck uit het Limburg-
se Belfeld welke de meeste 
1ste en 2e plaatsen heeft 
gewonnen. Geldrop was 
een goede 2e en BC Mixed 
eindigde op de 3e plaats.

Het GOKje

12 13
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Vandaag badmintontoernooi gehad bij BC Geldrop, BC Mixed heeft veel prijzen bin-
nengehaald. 
Rune en Marik 1ste bij HD onder 13, Irene 1ste bij DE onder 11 
Irene en Lieke 1ste DD onder 13 en Matthijs 1ste onder 18 
Daarnaast is BC Mixed met het kleine groepje deelnemers derde 
geworden bij de best presterende club!!  
#BCmixed #supertrots

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

 

Isa
beau

Coppe
ns

Ik ben Rune van der Vorst 
en ben net 10 geworden. Ik 
ben in Helmond geboren 
en woon daar nog steeds. 
Ik heb 1 zus, Neva. Zij bad-
mintont ook bij Mixed en 
mijn pappa, Teun, ook. Hij 
geeft ook jeugdtraining. Ik 
zit op de Bundertjes in Hel-
mond in groep 6. Naast 
badminton zit ik ook nog op 
voetbal bij Mulo (JO10-1). 
Nu ik dit schrijf ben ik met 
mijn papa, mama en zus in 
Denemarken, Legoland. Ik 
heb thuis best veel LEGO. 
Het is leuk om te zien dat 

ze hier alles van LEGO ge-
maakt hebben. Op de foto 
zie je een hele grote spin 
gemaakt van LEGO blok-
jes.  
Later wil ik Zeebioloog of 
Freek Vonk worden. Ik vind 
alles wat in de zee leeft erg 
mooi en interessant. Voor 
mijn verjaardag heb ik een 
proefduik gekregen ergens 
binnen in een grote water-
bak waar heel veel vissen 
zwemmen.
Afgelopen jaar zijn we naar 
Costa Rica op vakantie ge-
weest. Daar hebben we 

schildpad-
den gezien 
die eieren 
aan het leg-
gen waren, 
walvissen, 
dolfijnen, 
mooie vis-
sen tijdens 
het snorke-
len. Dat was 
echt gaaf. 
Ik ben nu al 

drie jaar lid van Mixed en 
vind het een erg gezellige 
club. Ik speel ook al een 
tijdje competitie en dat 
gaat steeds beter. Sinds 
September afgelopen jaar 
train ik ook op de dinsdag 
twee uur bij de Noord Bra-
bantse Badminton Jeugd-
selectie (NBBJ) in Boxtel, 
samen met Neva, Marik, 
Mirne, Lieke en Robin. Ik 
hoop dat ik steeds beter in 
badminton word, zodat ik 
ooit eens mijn zus kan ver-
slaan. 
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Beste Minimiks lezers,

In deze rubriek wordt elke editie een 
badminton collega gevraagd om wille-
keurig 10 vragen te trekken die in een 
grote doos zitten. Die vragen worden, 
samen met een aantal “vaste” vragen 
verwerkt in een stukje.
Voor de tweede “Daar vraag je me wat” 
hebben we een badmintonSTER van 
de familie Jansen bereid gevonden de 
vragen te beantwoorden. 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Mirne Jansen en ik ben 
geboren op 23 oktober 2006
Ik woon samen met mijn ouders, 
broertjes Joran en Marik en mijn 
zusje Jente in Beek en Donk. Zij zit-
ten ook allemaal op badminton, ik-
zelf zit sinds 2013 bij BC Mixed, dat 
is al best wel lang. Terwijl ik dit 
schrijf zitten we op de kamer van 
mijn zusje en het is nu 18.45u

Mijn vragen 

1) Lees je graag en wat is je 
lievelingsboek?
Ik lees soms graag, ligt aan het boek 
wat ik aan het lezen ben, mijn lieve-
lingsserie is “Dagboek van een muis” 

2) Heb je huisdieren?
We hebben een poes die Mikkie heet, 
een kat die Tijger heet, 4 parkieten, 

Bennie, Sjaak, Tweety en Klaas, 
schapen en een geit. En pas 
hebben we nog een lammetje 
gekregen, het is een hele bees-
tenbende bij ons thuis, wel erg 
gezellig hoor!!

3)  In welk team zit je 
en met wie speel je graag?
Ik zit volgend jaar in Mixed 3, 
samen met Janne, Pien, Marik, 
Andrew en Jasper. Dit jaar zat ik 
in het team met Marik, Olaf, 
Pien, en Janne. Het liefst speel 
ik met Neva, afgelopen jaar heb-
ben we ook vaak toernooien 

samen gespeeld.

4) Wat is het vervelendste 
klusje dat je moet doen?
Saaie films kijken met mijn zus. Nee 
grapje!!, ik kan zo niks bedenken.

5)  Als je met een Superster 
mocht ruilen, met wie zou dat zijn en 
waarom?
Ik zou met P!nk willen ruilen, want ik 
vind dat ze een superleuke naam heeft.

6) Welke klas zit je en op welke 
school?
Momenteel zit ik in groep 8 van kind-
centrum de Raagten in Beek en Donk, 
volgend jaar ga ik naar het TTO op de 
Jan van Brabantcollege in Helmond. 
Dat is tweetalig onderwijs dus dan krij-
gen we les in het Engels. 

7)  Wat lust je echt niet?
Wat ik echt niet lust is witlof, dat vind ik 
echt heel smerig….. bah

8) Wat ligt er onder je bed?
Euhhh een matras voor als er logees 
komen, haha.

9) Wat doe je het liefste in het 
weekend?
Dan rust ik uit van een zware week op 
school, op vrijdag ga ik trainen en op 
zondag is er soms competitie wat ik erg 
leuk vindt.

10) Wat is de laatste film die je 
in de bios hebt gezien?
Disney’s Pixar film Coco, samen met 
mijn zus Jente

11) Ga je dit jaar op vakantie of 
ben je al geweest?
We gaan met ons gezin ieder jaar in de 
winter skiën en iedere zomervakantie 
gaan we “last minute” naar de zon, dus 
ik weet nog niet waar we heengaan 
deze zomer.

12) Wat is je lievelingsfruit?
Mijn lievelingsfruit is aardbeien, helaas 
kan ik die alleen in de zomer eten. 
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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 zul-
len de kampioenen van de jeugd-

competitie gehuldigd worden.

Puzzle

Verslagen jeugdcompetitie

We begonnen als een sa-
mengesteld team. De helft 
van het team had wel al sa-
men gespeeld, maar de an-
dere helft kwam of van een 
ander team of zelfs van 
een andere vereniging. 
Je kunt je dan wel voorstel-
len dat dat wennen was 
voor elkaar. 
Al snel was dan ook duide-
lijk dat we niet voor de 
hoofdprijs gingen. Maar het 
werd de kunst om er leuke 
wedstrijden van te maken 
en gemotiveerd en met en-

thousiasme op de baan te 
verschijnen. En dat is uit-
eindelijk gelukt!
Daarnaast was het ook 
een uitdaging om com-
pleet als team op zondag-
ochtend in de Suytkade 
aanwezig te zijn. Wonder 
boven wonder is dat op de 
laatste speelochtend ook 

Mixed 1, A  klasse 

Mixed 1 gehul-
digd.
Door Meike, Bregje, 
Margee, Mathijs, Vince 
en Tristan.

nog gelukt en werden we 
gehuldigd met de laatste 
plaats in de A-klasse.

Mixed 1 Margee Hilgerdenaar, 
Mathijs Janssen, Tristan Ver-
stappen, Bregje Hoeks, Meike 
van Zutven en Vince van 
Mierlo

Mixed 2, B  klasse 

Een sportief jaar.
Door Monika Slaets
en Arne vd Wijdeven

Trots op dit fantastische team. We hebben een sportief 
en goed jaar achter de rug. Na een spannend gevecht om 
het kampioenschap mogen we toch trots zijn op onze 3e 
plaats. Het lag wel heel dicht bij elkaar. Dank aan Mirjam 
voor het mee begeleiden van dit team
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in een team gemixt met 
Ganzenveer gespeeld wat 
altijd wel gezellig was. We 
hebben Leslie, Jadzia en 
ikzelf van Mixed en Kay, 
Ties en Stijn van Ganzen-
veer. Ik zit in ongeveer het-
zelfde team als vorig jaar, 
maar toen zat ik in Mixed 4 
met Leslie, Jadzia, Max, 
Kay, Ties en Stijn.
Ik heb afgelopen seizoen 
meestal de GD gespeeld 
met Ties maar vaak kwam 
het voor dat we maar met 2 
dames waren en speelde 
ik ook single en de DD met 
Leslie.
Leslie en ik vonden het wel 
grappig dat we elkaar 3 da-
gen achter elkaar zagen, 
omdat we vrijdag training 
hadden en dan zaterdag 
werk (we werken allebei bij 
Vereijken kwekerijen in 
Beek en Donk) en zondag 
hadden we dan competitie 
samen. 

Oh, en helaas zijn we bijna 
onderaan geëindigd …..

Het badmintonseizoen is 
alweer voorbij, helaas, het 
is weer veel te snel voorbij 
gegaan. Eigenlijk moeten 
ze kinderen op school ver-
plichten om te gaan bad-
mintonnen, dan zijn er 
meer teams zodat we va-
ker kunnen spelen en dat 
het badmintonseizoen lan-
ger duurt. Maar ja, ik ben 
bang dat er meerdere 
sportclubs deze proble-
men hebben. Badminton is 
toch wel echt leuk! Weder-
om denk ik dat meerdere 
sporters dat van hun sport 
vinden.........
Maar goed ik moest het 
hebben over de kanjers 
die afgelopen jaar zich 
staande hebben weten te 
houden tegen de tegen-
standers die niet alleen 
drie koppen hoger waren 

maar ook drie schoenma-
ten groter en drie schou-
ders breder. Één voordeel 
het racket mag niet drie 
maten groter zijn, daar zijn 
gelukkig enkele regeltjes 
voor opgesteld. Dus de 
kans dat er raak geslagen 
wordt is bij iedereen even 
groot, zelfs als je drie kop-
pen groter bent dan je te-
genstanders. Maar je kunt 
waarschijnlijk wel harder 
slaan dan je tegenstander, 
dat is wel weer een voor-
deel. Maar zoals David ooit 
tegen Goliath heeft gestre-
den, als je kleiner bent en 
niet zo sterk, moet je wel 
slimmer zijn. En dat heb-
ben de strijders van Mixed 
6 dit jaar laten zien. Want 
je hoeft niet hard te hoeven 
slaan als je goed wilt bad-
mintonnen, plaatsen blijkt 
ook een machtig wapen. 
In het begin van de compe-
titie werd er nogal eens 
een wedstrijd verloren, 
maar gedurende het jaar 
begon het om te slaan. De 
wedstrijden welke eerst 
werden verloren, begon-

Mixed 6, E  klasse 

De kanjers van 
Mixed 6
Door Teun van der Vorst

Ik heb afgelopen seizoen 

Mixed 3, B  klasse 
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Door Marente 
Verstappen

Een gezellige 
competitie

Mixed 2 bleek dit seizoen 
een regelrechte hit. Jente, 
Anne, Kelly en de boys Jo-
ran, Nick, Brady en Koss 
konden voor een verras-
sing gaan zorgen.

De eerste 3 wedstrijden 
werden meteen al gewon-
nen. Op een iets mindere 
zondag was een gelijkspel 
en een verlies even een 
domper.

Daarna kwamen er 2 keer 
een 8-0 stand de site op. 
BAM!! Mixed 2 stond aan 
kop.

Na wederom een gelijkspel 
werd naaste concurrent 
Bakel met 5-3 verslagen. 
Spannning ten top met nog 
1 wedstrijd te gaan. Ons 
team van dappere strijders 

stond op slechts 2 punten 
achterstand met Mierlo, de 
koploper, en 1 punt voor-
sprong op Bakel.

De allerlaatste wedstrijd 
moest het gaan uitmaken. 
6-2, 7-1, 8-0 winst beteken-
de een kampioenschap. Bij 
5-3 winst en een gelijkspel 
zou Bakel kampioen wor-
den. En bij verlies ging de 
winst naar Mierlo.

Er werd ontzettend gestre-
den en goed gespeeld. 
Maar Mierlo wist een paar 
onverwachte punten te 
pakken. Aan het einde van 
de ochtend stond het 4-3 
voor Mierlo. In de laatste 
partij was half Bakel uitge-
lopen om Mixed aan te 
moedigen. Voor Mixed was 
er trouwens ook een hele 

mooie delegatie versche-
nen. Inclusief het voltallige 
bestuur met (nog opge-
rold) spandoek.

Het werd 5-3 voor Mierlo 
en zij werden de terechte 
kampioen. Mixed 2 werd 
3e met minimale afstand 
naar de eerste twee teams. 
Wij als begeleiders zijn 
echt trots op wat het team 
heeft weten te presteren. 
Ze hebben veel plezier ge-
had en bleven immer spor-
tief. Super!
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Scoringspercentages  Jongens

s w %
1 Koss vd Wijdeven 20 16 80
2 Joran Jansen 13 10 77
3 Nick Meulensteen 7 5 71
4 Lucas v Deursen 19 13 68
5 Brady Bots 20 13 65
6 Noah Hollanders 20 12 60
7 Tristan Verstappen 20 11 55
8 Jasper Wissmann 17 8 47
9 Andrew Bots 17 8 47
10 Felix Chiu 26 12 14
11 Rune vd Vorst 33 13 39
12 Marik Jansen 45 17 38
13 Mathijs Janssen 19 7 37
14 Finn vd Wijdeven 36 11 31
15 Niels vd Kerkhof 38 10 26
16 Vince v Mierlo 19 5 26
17 Olaf v Gelder 45 7 16
18 Joris Boelens 39 3 8

 

Scoringspercentages  Meisjes

s w %
1 Pleun Schenk 21 18 86
2 Neva van der Vorst 26 19 73
3 Mirne Jansen 33 24 73
4 Imke de Beer 24 15 63
5 Jente Jansen 23 14 61
6 Lieke de Visscher 16 9 56
7 Irene SLaets 31 17 55
10 Kelly de Louw 23 12 52
11 Anouk vd Molengraaf 16 8 50
12 Janne vd Laarschot 26 12 46
13 Marente Verstappen 22 9 41
14 Suzie Coppens 25 10 40
15 Anne Slaets 11 3 27
16 Pien Sijmens 31 8 26
17 Jadzia Spaan 16 4 25
18 Bregje Hoeks 21 5 24
19 Leslie Heerdink 19 4 21
20 Fenna vd Meulengraaf 34 7 21
21 Marit vd Kerkhof 39 7 18
22 Meike van Zutven 15 1 7
23 Margee Hilgedenaar 18 1 6

 

Scoringspercentages jeugd

22 23

Uitslagen Maart - April
Dat.

11.-03 Mixed 3 - Mierlo 3 0-8

Brabantia 1 - Mixed 1 7-1

BCV 73 - Mixed 4 1-7

Mierlo 5 - Mixed 4 1-7
18-03 Mixed 2 - BCAB 1 4-4

Mixed 1 - Bakel 1 1-7

Mixed 7 - Phoenix 3 1-7

Mixed 7 - Hanevoet 2 0-8

Mixed 5 - BCAB 2 5-3

Mixed 5 - Someren 1 6-2
25-03 Mixed 2 - Bakel 2 5-3

Mixed 3 - BCV 73 2 6-2

Mixed 4 - Mierlo 4 2-6

Phoenix 1 - Mixed 4 2-6

Mierlo 8 - Mixed 6 6-2

Mixed 6 - Brabantia 2 5-3
08-04 Mierlo 1 - Mixed 1 5-3

Mixed 5 - Mierlo 6 4-4

Bakel 3 - Mixed 5 7-1
15-04 Mierlo 3 - Mixed 2 5-3

Mixed 7 - BCV ‘73 5 3-5

Hanevoet 3 - Mixed 7 6-2

Mixed 6 - Phoenix 2 2-6

Mixed 6 - Mierlo 9 5-3
22-04 Mixed 1 - Mierlo 2 2-6

Mierlo 7 - Mixed 5 7-1

Uitslagen en eindstand jeugd

A KLASSE
1 Bakel 1 10-56

2 Mierlo 1 10-52

3 Mierlo 2 10-46

4 Brabantia 1 10-35

5 BCV 1 10-28

6 Mixed 1 10-23

D KLASSE
1 Mierlo 7 15-94

2 Bakel 3 15-88

3 BCAB 2 15-50

4 Mixed 5 15-47

5 Mierlo 6 15-46

6 Someren 1 15-35

B KLASSE
1 Mierlo 3 10-55

2 Bakel 2 10-55

3 Mixed 2 10-51

4 BCAB 1 10-40

5 Mixed 3 10-27

6 BCV 2 10-12

C KLASSE
1 Mierlo/someren 4 12-76

2 Mixed 4 12-64

3 Phoenix 1 12-39

4 Mierlo 5 12-39

5 BCV 73 3 12-22

E KLASSE
1 Mierlo 8 12-77

2 Phoenix 2 12-64

3 Bakel 5 12-53

4 Mixed 6 12-43

5 Bakel 5 12-42

6 Brabantia 2 12-29

7 Mierlo 9 12-28

H KLASSE
1 Hanevoet 2 16-107

2 Phoenix 3 16-105

3 Hanevoet 3 16-46

4 Mixed 7 16-34

5 BCV 73 5 16-28

nen onze kanjers ineens te 
winnen. Meteen kwam er 
ook een soort van onge-
loof in de oogjes, “huh........ 
heb ik tegen die grote ge-
wonnen”!
Uiteindelijk hebben ze een 

mooie 4e plaats weten te 
bemachtigen in een poule 
van 7. Dus precies in het 
midden. En volgend jaar 
gewoon proberen het kam-
pioenschap binnen te ha-
len! 

Vooral in het begin van het 
seizoen waren de Mixed 
zessers een beetje over-
donderd. 
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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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25 en 40 jarig jubileum

Stan van der Heijden 25 jaar 
lid van BC Mixed
Op 31 maart was Stan 25 jaar lid van onze 
vereniging.Een enigszins verwachte ver-
rassing kwam toch nog onverwachts op de 
jaarlijkse feestavond. Stan werd in het bij-
zijn van een groot deel van onze club door 
voorzitter Ton en de rest van het bestuur 
tijdens de jaarlijkse feestavond i.p.v. in de 
bloemetjes in het bier gezet!

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

Van de trainer

Eén jaar trainer
Door Ton Slaets

Eind vorig seizoen gaf 
onze toenmalige trainer 
Festus aan dat hij ging 

stoppen als trainer van BC 
Mixed. Het was op dat mo-
ment een moeilijke periode 
om nog een nieuwe exter-
ne trainer te vinden (dat is 
uiteraard wel geprobeerd). 
Vanwege mijn blessure en 
het feit dat ik eerder dat 
jaar mijn Sport Leider 2 
Badminton cursus had af-
gerond heb ik aangegeven 
dat ik de training van de 
senioren tijdelijk op me 
wilde nemen. 

We zijn nu een jaar verder. 
De trainingen voor het sei-
zoen zitten er al weer op. 
En terugkijkend op dat sei-
zoen moet ik zeggen dat 

het training geven me heel 
goed bevallen is. Er was 
steeds een grote opkomst 
tijdens de trainingen en de 
inzet van de spelers was 
prima. In overleg met het 
bestuur heb ik dan ook be-
sloten om nog een jaar 
door te gaan als trainer. 

Ik heb er in ieder geval heel 
veel zin in. Als je als speler 
op- of aanmerkingen of tips 
heb voor mij dan hoor ik het 
uiteraard graag. Ik zal ook 
het komende seizoen weer 
mijn best doen om de trai-
ning zo gevarieerd mogelijk 
te maken. 

Paul Beekman 40 jaar lid van 
onze vereniging. 
Op de dag van de feestavond, zaterdag 21 
april was Paul Beekman 40 jaar lid van onze 
vereniging. Dit verdient natuurlijk een be-
zoekje van ons bestuur. Paul werd op deze 
dag thuis volledig verrast door een afvaardi-
ging van het bestuur met een lekkere taart, 
op de feestavond zelf werd er door onze 
voorzitter ook aandacht gegeven aan dit bij-
zondere jubileum, vanzelfsprekend  ontving 
Paul daarvoor een groot applaus van alle 
aanwezigen. 

Verderop in deze Minimiks staat een inter-
view met Stan over zijn ervaring van 25 jaar 
lid bij BC Mixed. . Het interview van Paul 
over 40 jaar bij de club is te lezen in de 
volgende editie van ons clubblad. 
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# Heb je nog andere 
sporten naast badmin-
ton beoefend?
Naast Badminton is Stan 
nog actief handballer ge-
weest bij Bedo, echter na 
6 jaar moest de keuze 
gemaakt worden tussen 
centrale training bij de 
HBB of competitie spelen 
bij Bedo. Aangezien bad-
minton ook nog  een stuk 
minder lomp was dan 
handbal was de keuze snel 
gemaakt.

25-jarig Jubile-
um van een ech-
te clubman

Naam: Stan van der He-
ijden
Getrouwd met Joyce, 
vader van Lise
Van beroep leidingge-
vende innovatiecentrum 
bij Huijbregts te Hel-
mond
Lid van BC Mixed sinds 
31 maart 1993

In een bijzonder prettig 

gesprek naar aanleiding 
van het 25-jarig jubileum 
bij onze club heb ik Stan 
enkele vragen gesteld 
om hem (nog) beter te le-
ren kennen.

# Waarom ben je ooit 
gaan badmintonnen?
Omdat zijn vriend Djordy 
vd Eijnde ook bij BC Mixed 
zat, later zijn er nog meer-
dere mooie vriendschap-
pen ontstaan, met onder 
meer Mark van de Aa, 
Dick Paulussen en Peter 
van Schijndel. Allen kwa-
men ze in een hechte 

vriendengroep terecht die 
ook buiten de speelavon-
den met elkaar om gingen. 
Later zijn hier ook de be-
kende “vrienden van 
Mixed” (Bart V., Bart H., 
Roel en Tom) nog bij aan 
gesloten, zij spelen allen 
geen badminton maar zijn 
toch nagenoeg elke vrij-
dagavond in de kantine en 
vanzelfsprekend op elk 
feestje aanwezig.

Stan van der Heijden

Interview met....

Door Ruud Fransen

# We weten allemaal 
dat je veel bij de club 
hebt gedaan als vrij-
williger, wat precies?
Stan is lid geweest van de 
B.A.C., de jeugdcommis-
sie als trainer en lid van 
de leiding, ging altijd mee 
op kamp, houdt zich bezig 
met de website en zit in 
het bestuur als bestuurs-
lid.

# Weet je nog hoe vaak 
je kampioen bent ge-
worden?
Bij de jeugd 3 x, met als 
begeleiders  Sjon vd Eijn-
de, Marian Krone en Inge 
van Griensven. Bij de se-
nioren 1 x. Stan heeft 
ongeveer 6 seizoenen in 
het vaandelteam van onze 
club gespeeld en is ook 
enkele keren clubkampi-
oen van BC Mixed ge-
weest.

Stan tijdens de selectiedag van de Centrale training van de 
HBB (zittend, eerste van rechts) samen met enkele andere 
leden van BC Mixed oa. Dick Paulussen, Ellen Minten, Jan vd 
Weijer, Claudia Krone en Marlie Fransen (trainster).

Seizoen 1996-1997
Mixed 8 P-klasse Teamleider Sjon vd Eijnde
Lotte vd Eijnde, Sharon de Gouw, Djordy vd Eijnde Rob Spie-
rings en Stan vean der Heijden

28 29
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kijkt, wie voelt zich waar goed bij, 
zowel binnen de teamsamenstelling 
als binnen de verschillende functies 
binnen de club.

# Wat kan er (nog) beter bij 
onze club?
Hierop verteld Stan dat hij er bijzon-
der trots op is om in het bestuur van 
BC Mixed te mogen zitten, trots op 
waar we als vereniging staan, trots op 
de ontwikkelingen bij de jeugd, trots 
op hoe iedereen bij de club klaar 
staat voor elkaar. Als voorbeeld 
noemt hij Kwizut, waar iedereen zijn 
stinkende best doet om er BC Mixed 
zo goed mogelijk uit te laten zien.

# Wat zijn je ambities 
binnen de club?
Alles is mogelijk. Maar wat 
Stan het allerbelangrijkste 
vind is dat er respect is en 
blijft binnen de club. De 
club is vele malen belang-
rijker dan het individu.

# Heb je nog andere 
hobby’s naast badmin-
ton?
Hoewel volgens zijn eigen 
zeggen cliché, is zijn gezin 
natuurlijk zijn grootste 
hobby. Daarnaast rijdt 
Stan graag op de motor, 
samen met Joyce, echter 
wel gewoon relaxed over 
de mooie dijken in Neder-
land en niet op zo’n 
scheurijzer.

# Wat zijn jouw ver-
wachtingen richting 
de toekomst van de 
H.B.B.?
Stan spreekt ook uit zich 
toch wel zorgen te maken 
aangaande de competitie 
in de toekomst. Ook be-
treffende het vinden van 
voldoende vrijwilligers 
binnen de H.B.B., het is 
tenslotte buiten je eigen 
club en een stuk minder 
dankbaar.

# Jouw omschrijving 
van BC Mixed?
Stan denkt hier even goed 
over na. In de visie van 
Stan is BC Mixed een club 
waar men naar de persoon 

Seizoen 1998-1999
Mixed 3 C-klasse Teambegeleidster Marian Krone.  
Stan in het team met Noortje van Vijfeijken, Chella Krone, Tea 
Peco, Harrie vd Vegt, Peter van Schijndel

Seizoen 1997-1998 Mixed 3 D-klasse. Teambegeleider Chris 
Paulussen
Stam met Jan van de Weijer, Ellen Minten, Claudia Krone en 
Dick Paulussen

Clubkampioen 2006 Samen met Noortje van den 
Eijnde. Ook in 2013 en 2014 werd Stan clubkampi-
oen.

2009, Brabants kampioen met Claudia Krone, Inge 
van Griensven en 

Conclusie is dat Stan een zeer gewaardeerd actief 
lid is van BC Mixed, gewoon een fijne, gezellige, 
goedlachse man met het hart op de goede plaats.
Nogmaals gefeliciteerd met je jubileum, op naar de 
40 jaar.

In 2008 ontvangt Stan tijdens de clubkampioenschappen de 
Barry van Heerwaarden Sportiviteitsprijs.
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Feestavond 2018

90 Personen maken er 
een goed en gezellig 
feest van.
Door Roger van Lieshout

Zaterdagavond 21 April is wederom 
een geslaagde avond geweest voor 
veel leden, partners en vrienden van 
BC Mixed. Het is de organisatie ‘bij-
zonder activiteiten commissie’ weer 
gelukt om meer feestgangers te trek-
ken naar onze jaarlijkse feestavond. 
De teller stond op 90. Goed om te 
zien dat elk jaar onze leden er weer 
zin in hebben. Maar zeker zo leuk om 
weer nieuwe  mensen te verwelko-
men.

Een goede voorbereiding maar ook 
de hulp van een aantal vrijwilligers 
(buiten de BAC) is iets wat we ook wel 
eens mogen benadrukken. Evi van 
Rixtel, Peter van Leuken en Ruud 
Fransen, bij de opbouw, Maarten 
Maas voor het uitlenen van een aan-
hanger, Anne Jet achter de bar, Hans 
Rietveld die elk jaar weer op zondag-
morgen vroeg fris en fruitig mee komt 
afbreken/opruimen en als laatste 
Toon Boetzkes die de dansvloer net-
jes weer naar Rooijakkers Party & 
Events heeft teruggebracht. Overi-
gens is dat de afgelopen jaren altijd 
door  Mari Donkers en Hein van Vijfe-
ijken werd gedaan. Dank aan de vrij-
willigers van de vrijwilligers. Dank 
ook aan Hans van Gend voor gebruik 
van de kantine en zijn ondersteuning. 
Kortom, een mooi aangeklede kanti-
ne, met ouderwetse Lp’s, ballonnen, 

 wissel jij 
nou de 
officiële 
lootjes?

ja, voor die 
van mezelf 
van thuis

      het werkt, 
   we winnen
 alles

ik snap er niks 
van, mijn kleur 

lotjes kwam hele-
maal niet voor

een 36m2 houten dansvloer, een dis-
cotheek met extra bandopstelling en 
natuurlijk een tafel vol met prijzen met 
nog eens dank aan alle sponsoren.  
Ook dit jaar was aan de verkoop van 
loten geen ontkomen aan. Overigens 
dat is het nooit, immers doen we het 
met z’n allen voor een goed doel. Ui-
teraard geen flutprijzen maar een 
pakket aan artikelen die altijd leuk zijn 
om te krijgen en te gebruiken. We-
derom een geslaagde loterij die muzi-
kaal door DJ Jorg omlijst werd en 
daarna met wat steviger muziek werd 
ingezet. Op het moment dat de sfeer 
er wat in begon te komen maakte de 
band Rate zich klaar voor een uur du-
rend optreden dit was het 2e achter-
eenvolgende jaar dat de mixedleden 
Ruud en  Chiel met hun vrienden 
Sjors en Mark een aantal mooie num-
mers ten gehore brachten. Niet alleen 
Rock nummers maar zelfs een num-
mer van ABBA hadden ze zich eigen 
gemaakt. Geen 2 weken later maakte 
de band ABBA wereldkundig dat ze 
wederom een tour gingen maken, 
weliswaar als hologrammen maar 
toch. Toeval?
Meer dan de helft van de avond werd 
muzikaal ondersteund door een ge-
weldig optreden van DJ Jorg. Hij wist 
al snel onze mensen op de dansvloer 
te krijgen en te houden tot op de laat-
ste nummers die tot net over 2:00 
werden gedraaid. 
Een goed verlopen feestavond met 
dank aan allen die aanwezig waren. 
We verheugen ons nu alweer op het 
volgende evenement, de Mixed grill 
die net na de zomervakantie gepland 
zal worden. Houd de agenda in de 
gaten! Tot dan.

BAC  (Anja, Sonja, Martijn, Paul, 
Deany en Roger )

Wij bedanken alle Sponsors voor de geweldige 
prijzen. Jan de Jong schilderwerken, Lifestyle 
Centrum Laarbeek, De Mandeman, Grieks Res-
taurant Aphroditi, Supermarkt Jan Linders, Su-
permarkt Emté, Bloemsierkunst de 4 seizoenen, 
Ingrid Lingerie mode, Annetmode, Vishandel 
Rob de Beer, Restaurant Uniek, Rob Hollan-
ders, Supermarkt PLUS, Igo Post, Badminton 
planet en Yours Fashion

kijk, ons 
   glas is 
         even 
              vol

er groeien
 2 armen uit 

je hoofd 
Anne

vroeger had 
  ik ook lang 
         haar pfwmr, 

ptrrff, 
kghht
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Feestavond BC Mixed.

Kijk voor meer foto’s op onze 
site: https://www.bcmixed.nl/
fotoalbum
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BCAB toernooi

36 37

Op 12 april was een flinke 
delegatie van BC Mixed 
aanwezig bij het BCAB 
toernooi op de achtste 
barrier in Eindhoven. 
Teun, Martijn, Martin, Je-
roen, Bas (F), Evi, Anniek, 
Evelien en Anne stonden 
voor een dag vol dubbels. 
In een halve competitie 
werd er per klasse uitge-
maakt wie de beste heren, 
dames en gemengd dub-
bel waren. Alle Mixers, 
met uitzondering van Evi 
en Teun in de gemengd 
dubbel, kwamen uit in de 
B klasse en kwamen el-
kaar dus ook tegen op de 
baan. Bas speelde in de 
heren dubbel met Roel 
van BC Bakel, maar had 
helaas geen gemengd 
dubbel partner en moest 
het dus vooral hebben van 
30 seconds op de tribune 
om de dag door te komen. 

De toernooi organisatie 
had flink hun best gedaan 
en tijdens de lunch kreeg 
iedereen een kop soep en 
een broodje kroket. Over 
de toernooi opzet was ik 
minder te spreken. Per 
persoon stonden er onge-
veer 30 wedstrijden ge-
pland, van 2 sets tot de 15. 
Vantevoren wisten we al 

dat er dus nooit een volle-
dig toernooi gespeeld zou 
worden en dat is krom. 
Het was namelijk zo dat je 
dus een aantal tegenstan-
ders uit de grote poule van 
soms wel 14 koppels hele-
maal niet tegen zou ko-
men en dat het dus zo kon 
zijn dat je toevallig wel alle 
moeilijke had gehad, maar 
niet tegen de lagere kop-
pels hoefde. Ook was het 
zo dat er aan het einde 
van de dag niet alle kop-
pels evenveel wedstrijden 
gespeeld hadden en dus 
de eindstand vertekend 
was. Wel hebben alle 
Mixed koppels leuke wed-
strijden gespeeld en er 
een gezellige dag van ge-
maakt. Vooral de onder-
linge wedstrijden op het 
einde van de dag maakten 

Badminton Nederland nieuws   

Duinwijck pakt de 25ste 
landstitel.

Uitslagen Duinwijck – Almere: 
HD Ruud Bosch/Jacco Arends – Dave Khodabux/Jelle Maas 21-14, 21-15
DD Selena Piek/Debora Jille - Cheryl Seinen/Ilse Vaessen 21-10, 21-11
DE Akvil Stapusaityte – Madouc Linders 21-14, 21-12
HE Jordy Hilbink – Aram Mahmoud 20-22, 21-15,15-21
HE Jerry Natenstedt – Tim Vaessen 21-14, 21-18
DE Debora Jille – Manon Sibbold  21-16, 21-17

De Maaspoort in Den Bosch, 10 maart 2018.  
Badmintonclub Duinwijck uit Haarlem heeft in de finale om het landskampioenschap 
van de eredivisie met 5-1 gewonnen van Almere. In de Brabantse sporthal kwam Duin-
wijck al snel op een 3-0 voorsprong en dat was teveel voor Almere. De eer werd gered 
door de Amere speler Aram Mahmoud, die zijn single wist te winnen. 

Door Bas Fransen
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Even over ons mooie 
taalgebruik.

Ik heb een goede vriendin 
welke vloeiend Helmonds 
spreekt. Hetzelfde geldt 
voor mn beste maat, mn 
lieve schoonzus en mijn 
schoonouders. Mijn eigen 
vrouw is de petazzietaal 
machtig, maar ze heeft 
denk ik te lang met mij sa-
mengewoond om er goed 
bedreven in te blijven. 
Geeft allemaal niks.

Mijn zus is Drs Nederlands 
en ik ben Ir aan de TUE. 
Dat maakt ons beiden vrij 
tegengesteld. Om haar 
enigszins tegemoet te ko-
men wil ik het Helmonds 

eens tech-
nisch bena-
deren. Kort 
dan.
Ga naar een 
willekeurige 
badminton-
wedstrijd 
van pak m 
beet BC’85 
tegen Con 

Brio. Twee oer-Helmondse 
verenigingen. Je kan ook 
een partijtje gemengd dub-
bel spelen met Katja en 
Teun vd Vorst. Men leert 
dan snel het volgende: 
“OIT” = “UIT”, “MATJE”= 
“MAATJE”, “KEN” = “KAN”, 
“JONGUH” =  “JONGEN/
MEISJE”.
Daar gaan we eens een al-
goritme tegenaan gooien. 
Dat kan want: de U=O, 
A=E, AA=A, mannelijk/
vrouwelijk=altijd mannelijk. 
Laten we de proef eens op 
de som nemen met de 
kortste correcte Neder-
landse zin. Die luidt: “U at”. 

Taal

Door Arne van de Wijdeven

Ik wijd er niet over uit, maar 
geloof me deze zin is cor-
rect en kort. U at wordt in 
het Helmonds via de taal-
regels van hierboven dan 
“O et”. Lijkt me meer op 
Deens dan Helmonds, mar 
vooruit het zal wel klop-
pen.

“Mevrouw waar kan ik een 
huis huren”? wordt dan: 
“jonguh, wer ken ik een 
hois horen?” Hmm ik her-
ken wat Duits en een dui-
delijk problematische per-
soonsaanduiding.

Ik weet het echter goed ge-
maakt. Ik neem wat bijles 
in de mooie Helmondse 
taal, en ondertussen luis-
teren we allemaal zoveel 
mogelijk naar Petazzie mi 
skruwsaus. Misschien een 
idee voor de achtergrond-
muziek bij de jeugdtrai-
ning? Ton, wellicht iets 
voor jou?

 

de heren dubbels nog erg leuk. Uit-
eindelijk ging er helaas geen prijs 
mee naar Beek en Donk, dat zal een 
volgend toernooi beter moeten. Anne 
& Evelien en Jeroen & Anniek kwa-
men nog het dichtst bij met allebei 
een 4e plaats. Niet ons beste toernooi 
dus, maar we hebben ons toch weer 
een dagje vermaakt. Op naar de vol-
gende… 

Als 47-jarige, opgegroeid met en zonder 
het digitale tijdperk (dat officieel gestart is 
in 2002, want in 2000 was 3/4 nog ana-
loog, dus meer zonder dan met kom ik nu 
achter) ben ook ik re-de-lijk op de hoogte 
van de werking van een iPhone, een iPad 
en een computer. Ik gebruik ze zelfs met 
veel plezier, echter zonder rippen, strea-
men en of aggregeren, maar ik kan zon-
der al te veel aanwijzingen downloaden, 
appen, sms’en en bellen. Vooral dat laat-
ste is handig met een telefoon. Ondanks 
al mijn internet kwaliteiten, die hier overi-
gens los van staan, ben ik sinds vorige 
maand verstrikt geraakt in het web van 
het web…..

Vorige maand dacht ik nieuwe schoenen 
te bestellen voor het werk. Ik draag daar 
Cloggs, zeker niet te verwarren met 
CROCS en ook niet met klompen. Het is 
een handige loopschoen waar ik al jaren 
op vooruit schuifel op het werk. Hij is hele-
maal van leer en makkelijk te reinigen, 
zonder hier verder op in te gaan kan ik je 
verzekeren dat dit in mijn vak vaak heel 
handig is. Ik heb ze de eerste keer ge-
kocht in een echte winkel ergens in het 
land waar ik er toevallig tegenaan liep. 
Voor de “Ali-Express-generatie” zal ik dat 
even uitleggen. Een winkel is een soort 
huis waar je spullen koopt, ook in de stad 
waar je woont zijn vaak van die “winkels”. 
Ga maar eens met je moeder mee naar 
zo’n winkel, gezellig vinden de mama’s en 
een stuk minder duur voor de kinderen 
kan ik je verzekeren. Want meestal vindt 
ze het zo leuk dat je een keer meegaat dat 
ze altijd bereid zijn om iets voor je te ko-

pen. Zelfs mijn mama geniet ervan als ik 
zeg, “mam, ga je gezellig mee winkelen?”. 
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het erg 
leuk om met mijn mama naar de stad te 
gaan, maar ik vind het ook nog altijd erg 
leuk als ze zegt: “Laat maar, dit krijg je 
van mij”. Als klap op de vuurpijl zie je de 
spullen (en de kwaliteit hiervan) daadwer-
kelijk met eigen ogen. Je kunt de kleding 
voelen en zelfs ruiken, mocht je dit fijn 
vinden, i.p.v. afgaan op wat je ziet op je 
“screen” (zoals je ziet is de internet termi-
nologie mij ook niet geheel vreemd). 
Afijn, terug naar mijn probleem.
Cloggs, ik droeg ze met plezier, ze versle-
ten en ik moest nieuwe. Omdat ik mijn 
Cloggs 100 km van Helmond in een win-
kel had gekocht, moest ik even plannen 
hoe ik dit deze keer zou gaan aanpakken. 
Op het werk werd me, door mijn jongere 
collega’s, aangeraden om eens op inter-
net te kijken. Ik keek op internet, zag 
prachtige nieuwe (precies dezelfde) 
Cloggs en ik kocht ze om er vervolgens 
weer met veel plezier anderhalf jaar op te 
lopen. So far so good zou je denken, tot 
vorige maand……
Cloggs weer versleten dus ik weer op het 
World Wide Web om nieuwe Cloggs te 

Duitse Gründlichkeit   

Door Katja van der Vorst
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Op zaterdag 3 maart werd 
er weer een spectaculaire 
kaderavond georgani-
seerd als bedankje voor de 
BC Mixed vrijwilligers. Uw 
verslaggever kon daar niet 
bij zijn helaas. Maar niet 
getreurd, ik kreeg via deel-
nemers toch mee hoe ont-
zettend leuk het ook dit 
keer weer was. Er werd 
druk gevochten en ge-
speeld. Memory, triviant 
en van alles meer. LEUK!!

Er werd mij gevraagd om 
me voor dit stukje tekst 
eens op triviant te storten. 
Mooie opdracht.

Dus hop op naar t inter-
web, Trivial Pursuit is een 
bordspel waarbij door be-
antwoording van vragen 

over geschiedenis, sport, 
cultuur en andere catego-
rieën gewonnen kan wor-
den. Deze vragen worden 
gesteld door de spelers of 
een daartoe aangewezen 
persoon die als scheids-
rechter fungeert. Dit laat-
ste is handig als men in 
teams speelt.

Ja hoor, mijn hersens jeu-
ken om op basis van deze 
definitie eens een fijn stuk-
je in elkaar te zeuren. La-
ten we maar eens begin-
nen met Trivial. Dat bete-
kent insignificant, niet be-
langrijk, van weinig waar-
de. Goh. Pursuit dat wil 
zeggen, een activiteit die 
je doet wanneer je niet aan 
t werk bent. Weer een goh. 
Dus eigenlijk betekent tri-

vial pursuit een bezigheid 
van weinig waarde. Nou 
die ken ik nog wel meer 
hoor. Wat te denken van 
het erwtenspel? Het erw-
tenspel? Ja het erwten-
spel. Ken uw klassiekers. 
In dit geval assepoester. 
Ja u leest het goed: asse-
poester. Ik meende zelf al-
tijd dat het meiske as 
poetste. Met twee t’s dus. 
Mis Arne. Ze heet poester. 
Tsja en aangezien ik graag 
alle stomme feitjes wil 
snappen ben ik maar eens 
gaan zoeken. Wat blijkt? 
Poesten betekent blazen. 
Een assepoester is feitelijk 
iemand die in de as blaast. 
Aldus is ons poestertje de-
gene die ’s morgens de 
haard aanblaast. Ver-
draaid handig bij expeditie 
Robinson bijvoorbeeld. Ik 
dwaal af.

Assepoester wilde naar 
het bal. Dat mocht van de 
boze stiefmoeder. Maar 
eerst: zoek de erwten uit 
(in sommige verhalen lin-
zen). Nutteloos karwei. 
Een bezigheid van weinig 
waarde. Nog zo 1. Vroeger 
als ik bij mijn ooms en tan-
tes op de boerderij kwam 
spelen en ik verveelde me 
dan kreeg ik een opdracht: 
ga maar even lege zakken 

  Triviant

Door Arne van de Wijdeven

mer heeft. Misschien kunt u het bedrijf 
bellen waar u de schoenen besteld heeft.”
Oké, goed idee, nu rustig blijven en het 
bedrijf bellen. Een Nederlandse site, maar 
wat een raar telefoonnummer?? 
Tringgg tringggg, “Hallo, kann ich Ihnen 
helfen?” klinkt het aan de andere kant van 
de lijn. “Euhhh ja, U sprecht mit Katja aus 
Hol-land, kann es auch in Engels bitte?” 
Vervolgens een stuk minder vriendelijk: 
“NEIN”…..het blijven immers Duitsers 
nah, pfffff wat nu. 
Met Duitse handen und Füße uitgelegd 
wat mijn muiltjesprobleem is en ik geloof 
zowaar dat de mw me begrijpt. 
Ze belooft dat als het pakketje weer terug 
in hun bezit is ze het geld zal terugstorten, 
dan kan ik weer opnieuw bestellen, ten-
minste ik denk dat ze dat gezegd heeft!

Na een maand heb ik keurig het geld te-
rug op mijn rekening. Na een week twijfe-
len, het waren toch wel echt heeeele fijne 
patta’s, besluit ik om nogmaals de stap te 
wagen en de bestelling opnieuw te doen. 
Alles 3 keer gecontroleerd, het komt nu 
zeker goed, ik voel het. 
De volgende dag krijg ik mijn Track and 
Trace nummer binnen, op de mail staat de 
tekst “binnen 3-5 dagen wordt uw pakket 
geleverd”……YESSSSSS!!!! 

Ik kijk 3 regels naar beneden en lees:

Adres:
Rogier van de Weyden-
straat…………………….

Katja

bestellen die ik eerder op een Duitse site 
had gevonden. Ik bestelde een ander 
kleurtje, verandering van spijs doet im-
mers eten, maar verder was de hele ver-
dere handeling hetzelfde tot aan het 
adres. We zijn in de tussentijd verhuisd 
van de Rogier van de Weydenstraat naar 
de Reigerlaan, dus ik heb netjes het adres 
aangepast en op betalen gedrukt. 
Vol verwachting keek ik uit naar mijn nieu-
we instappers en volgde ik de Track and 
Trace naar Helmond in de dagen die 
daarop volgden…… 

Ingepakt……onderweg van Duitsland 
naar Nederland…..in Nederland overge-
dragen……gesorteerd…….in de auto ge-
laden…….aangeboden……geweigerd 
aan de deur…. wat wat wat……hooooooo 
es even!!!!! 

Ik wacht al vanaf maandag, smachtend 
naar mijn nieuwe hoefjes. Heb snel man 
en kinderen aan een streng verhoor on-
derworpen of ze een pakje van DHL aan 
zich voorbij hebben laten gaan, maar ie-
dereen beloofde met zijn hand op het hart 
de DHL-man niet te hebben geweigerd. Ik 
vlieg naar mijn computer en check het 
adres op de Track and Trace —> Rogier 
van de Weydenstraat, shit, hoe kan dat 
nou! Ga vervolgens naar mijn bestelling 
“afleveradres” —> Reigerlaan, nogmaals 
hoe kan dat nou! Dan maar bellen met de 
DHL, misschien kunnen ze de chauffeur 
nog tegenhouden. “Hallo, met Katja, ik 
heb een vraagje, het zit namelijk zo”…… 
maar na 5 minuten uitleg word ik midden-
in een zin onderbroken: “Nee mw, we 
kunnen u niet helpen, het Track and Trace 
nummer begint niet met een S, uw num-
mer komt uit Duitsland, dus daar kunnen 
wij niets mee. Nee mw, we kunnen de 
chauffeur ook niet bereiken, want we we-
ten niet waar het pakket zich bevindt, om-
dat het een Duits Track and Trace num-
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De plant en zijn verhaal    

Buxusmonsters
Door Tom Poppelaars

Ik ben wakker, doe het gor-
dijn open, en wat schetst 
mijn verbazing. Er zitten 
vreemde vlekken op de 
buxusheg. "Ik moet nu 
naar mijn werk, kijk mor-
gen wel!". 

Morgen: De gordijnen 
gaan open. "Wat! de halve 
heg is bruin" OMG! Ik ga 
kijken en zie tientallen 
groene rupsjes aan de bla-
deren van mijn heg eten. 
“Vandaag ga ik wat halen 
om ze de nek om te draai-
en. Ze blijven potdomme 
van m'n heg af. Jaren gele-
den zette ik die zelf in de 
grond.” 

's Avonds nog even bood-
schappen doen, de ver-
jaardag van tante Truus 
vieren en toen was de dag 
weer voorbij. Dag 3: De 
gordijnen gaan weer open. 
Weg heg! Helemaal bruin 
en tot op het bot wegge-
vreten door die groene 
monsters. 

Vorig jaar doken ze hier en 
daar op, maar dit jaar zijn 
de nieuwe eitjes uitgeko-
men en komen ze met 
massa's tegelijk. Die groe-
ne vriend ben je niet zo-
maar kwijt uit je buxus. Hij 
lust alleen buxus namelijk, 
het is geen alleseter. Wat 
doe je eraan? Je kunt er 
tegen spuiten, je kunt ze 
vangen, je kunt je best 
doen om ze weg te hou-
den. Maar misschien is het 

gewoon tijd om wat anders 
te planten, de economie te 
spekken, je tuin een nieu-
we look te geven en de 
plaatselijke hovenier nog 
meer werk te bezorgen 
dan hij al heeft?

Populair is nu de Japanse 
hulst, Ilex crenata als ver-
vanger. Deze lijkt erg veel 
op het blad van de buxus. 
En ook belangrijk; de 
buxusrups lust hem niet. 
Zo zie je maar, de natuur is 
onvoorspelbaar. 

rechtzetten. Waaaaaatt? 
Tsjonge wat een trivial pur-
suit.

Hoe is het met uw geheu-
gen gesteld? Bij het woord 
triviant moet ik altijd den-
ken aan Tineke Verburg. 
Immers zij presenteerde 
het programma Tros Trivi-
ant. Ook Astrid Joosten 
was presentatrice van Tri-
viant. Zo maar even een 
feitje. Wat voor bijzonders 
deed Tineke Verburg 
(jongste van 6 kinderen) in 
haar prive-sfeer? Het heeft 
te maken met overhemden 
en 2e knoopje. Op zich 
ook weer zo’n triviant wee-
tje.
Deksels ik word hier goed 
in. Maar nu de kernvraag: 
waarom werd het engelse 
trivial pursuit nu in Neder-
land als Triviant op de 

markt gebracht? Tsja, trivi-
ant is zelf geen bestaand 
woord. Maar trivia wel. Tri-
via is een slakkengeslacht. 
Aha. Leuk maar geen link. 
Nog 1 geprobeerd. Trivia is 
de naam van een Gronin-
ger zwemsportvereniging 
en een Ierse televisieserie. 
Nope en nope. Laatste po-
ging: triviaal. Iets onbedui-
dends of alledaags. Rinkel. 
Dat is m.

Ik kreeg zojuist een waar-
schuwing. Het verhaaltje 
moet wel over badminton 
gaan. En het is niet ge-
noeg om 1 keer maximaal 
over een shuttle, racket of 
badminton te praten. Ver-
draaid. Even doorgezocht. 
En wat blijkt: er is helemaal 
geen enkele badminton-
vraag in trivial pursuit en 
ook niet in triviant. Nou 

daar kunnen we makkelijk 
in meehlpen toch? Bijvoor-
beeld: welk BC Mixed 
icoon is al 50 jaar lid van 
deze mooie vereniging? 
Van welke familie hebben 
we de meeste leden bin-
nen BC Mixed? Wie zitten 
in het opa en oma team? 
Welke serveerregel wordt 
op proef voorgesteld bin-
nen de badmintonfedera-
tie? Bij welke windsnelheid 
kun je nog enigszins fat-
soenlijk campingtonnen? 
Kan je beter badmintonnen 
met veterschoenen, klitte-
bandschoenen, slippers, 
blootsvoets of op je han-
den?

Afijn. Triviant. Total onbe-
langrijk, maar zeer zeker 
niet minder leuk
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde    

Op 21 maart 1993 speelde 
het jeugdteam Mixed 1 haar 
laatste wedstrijd van het 
seizoen tegen “t Veertje 1, 
met als inzet het kampioen-
schap van de A-klasse. Het 
team van Toon Boetzkes 
bestond uit Inge van 
Griensven, Noortje v d Eijn-
de, Monique Vereijken, Bas 
Smits en Egan van Doorn. 
De wedstrijd verliep erg 
voorspoedig, want er werd 
met 8-0 gewonnen en het 
kam-pioenschap was bin-
nen.
Het kampioensteam had 
wel een verzoek aan het 
bestuur, ze wilden gehul-
digd worden in de Maas-
poort in den Bosch!
Het seniorentoernooi, geor-
ganiseerd op 20 en 21 
maart was met 185 dub-
bels, een groot suc-ces. 
Weinig prijzen voor BC 
Mixed, maar Ton Slaets en 
Ad Breijnaerts wisten de fi-
nale te berei-ken in het 
HDB, terwijl Rob Slaets, 
met zijn partner van ’t Veer-
tje in het GDB de finale wist 
te halen en dat was vol-
doende voor de wisselbe-
ker in de B-klasse. 

Arne van de Wijdeven was 
toen al een groot schrijver 
voor de Minimiks, hij nam 
vijf pagina’s voor zijn reke-

ning, waarvan drie over 
Mixed 5 en twee over de 
Hogeschoolkampioen-
schappen. 
Dat laatste was toch wel 
een opvallende gebeurte-
nis, want Arne en Ton kwa-
men daar tegenover o.m. 
Quinten van Dalm en daar 
hebben nog maar weinig le-
den van BC Mixed ooit ken-
nis mee gemaakt, laat 
staan tegen gespeeld. Zij 
dus wel. 
Ook Ton leverde twee pa-
gina’s tekst over het HBO 
toernooi.

De redactie van de Mini-
miks kende een wisseling, 
Marlie stopte en Maridy 
naam haar plaats over. 

Twintig jeugdleden deden 
mee aan het Con Brio 
jeugdtoernooi. Enkele na-
men: Ruud van Kilsdonk, 
Martijn Coppens, Marieke 
van Berlo, Wendy Verbrug-
ge, Mascha Hoeks, Noortje 
van den Eijnde, Inge van 
Griensven en anderen. De 
jeugd deed het zo goed dat 
ze, tot ieders verrassing,   
de wisselbeker in wacht 
sleepten.

Wie kent ze nog, de pagina 
met de “komende en
gaande”  leden van BC 

Mixed. 
In april 1993 had BC 
Mixed 167 leden, waarvan 
70 
jeugdleden. 

Uit sportnoten;
Wie geblesseerd is kan 
niet ongestraft doen waar 
hij zin heeft!

Uit Even lachen:
Een klant vraagt in een 
winkel om twee pond meel.
De verkoopster: “Dat heet 
tegenwoordig kilo!”
Klant: “Hoezo? Geen meel 
meer?” 

Voor de volgende “koken met Mixed” 

wil ik graag weten wat het favoriete 

recept is van Martin Kuijpers.

Macaroni à la oma
Mijn favoriete recept, tenminste, waarvoor je zelf ook echt iets moet 
doen, is de macaroni van mijn oma. Het is heel simpel, ze vind het 
zelf ook bijzonder dat wij er zo fan van zijn.
Dit heb je ervoor nodig:
- Bloem
- Bouillon
- Boter
- Smac (uit blik ja)
- 1 of 2 blikjes Tomatenpuree
- 1 courgette
- Lekker veel champignons
- Oregano
- Peper en evt. paprikapoeder
Snijd de smac, champignons en courgette klein, ik bak de courgette 
en de champignons altijd van te voren anders vind Lars het te rauw. 
Kook ook ondertussen de macaroni alvast. Smelt de boter in een 
pan, maak een roux saus door er bloem bij te doen en goed te roe-
ren, daarna bouillon en meer bloem erbij doen. Als de saus goed is, 
kan de tomatenpuree er doorheen geroerd worden. Voeg naar 
smaak peper en paprikapoeder toe. Nu kan de rest en de oregano 
erbij en klaar 
 
Eet smakelijk
Marije Daems
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Eerst even voorstellen, 
ons team bestaat uit An-
gela Zijlmans, Sabitri 
Heesakkers,
Yvonne Lahaije, Remco 
Driessens, Rob Slaets en 
Gert Lahaije.
De start van het seizoen 
was niet erg hoopgevend, 
Yvonne kon niet meedoen 
vanwege een langdurige 
blessure en Angela raak-
te in de eerste wedstrijd 

Mixed 6 kampioen!!!
Mixed 6 werd op donder-
dag 19 april kampioen in 
de tweede klasse. Na 
een zinderende ontkno-
ping viel in de allerlaats-
te wedstrijd de beslis-
sing. 

Met de laatste competitie-
wedstrijd voor de boeg 
stond Mixed 6 één punt 
achter op naaste concur-

Door Ton Slaets.

Verslagen senioren competitie 

rent Never Down uit Hel-
mond. Beide teams speel-
den gelijktijdig hun laatst 
wedstrijd. Het was daardoor 
extra spannend om de wed-
strijd te volgen. Mixed 
opende goed door beide 
gemengddubbels te win-
nen. Toen ook de dames- 
en herendubbel gespeeld 
waren was het 3-1. Om 
kampioen te kunnen wor-

den moest minimaal één 
partij meer gewonnen wor-
den dan concurrent Never 
Down. Tijdens de aller-
laatste partij was al duide-
lijk dat zij hun wedstrijd 
met 5-3 hadden gewon-
nen. Mixed stond toen met 
5-2 voor en de single van 
Steffie Boelens moest dus 
gewonnen worden. En dat 
gebeurde. Op basis van 
een beter resultaat werd 
Mixed 6 kampioen in de 
tweede klasse van de 
HBB.
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ook langdurig gebles-
seerd. Dat betekende een 
invalster voor elke wed-
strijd.
De competitie verliep ech-
ter sportief gezien erg 
voorspoedig en we deden 
mee voor het
kampioenschap.  Boven-
dien was het elke wedstrijd 
hartstikke gezellig.
Op de helft stonden we 
zelfs bovenaan. Na een 
paar mindere wedstrijden 
zakten we helaas naar de 
2e plaats. Het bleef echter 
gezellig en positief was 
ook dat Yvonne weer mee 
kon doen. Omdat onze 
concurrent Never Down 
ook veel punten morste 
kwamen we weer steeds 
dichterbij de eerste plaats. 
Met nog 1 wedstrijd te spe-
len was de achterstand 
nog maar 1 punt.
Tijdens de laatste wed-

strijd werd dat verschil 
goedgemaakt en eindig-
den we gelijk met
Never Down. Maar dankzij 
een beter onderling resul-
taat zijn wij de kampi-
oenuuuuh!!!
Tussentijds haalden we 
ook nog de halve finale 
van de beker, de finale was 
net een brug te ver.
Dan nog even voorstellen 
aan onze invalsters die ze-
ker een groot aandeel in 
het succes hebben gehad: 
Romy Habraken, Lisa van 
Vijfeijken, Katja van der 
Vorst, Steffie Boelens, Ma-
rije Daems en Evi van Rix-
tel. 
Dames, kei bedankt voor 
jullie inzet en gezelligheid.
We gaan het seizoen af-
sluiten met het teamuitje 
wat al staat gepland en 
waar we met 
veel plezier naar uitkijken.
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Mixed 6, 2e  klasse II

Een mooi kam-
pioenschap 
voor Mixed 6 
met grote dank 
aan alle inval-
lers.
Door Gert Lahaije
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Mixed 4, 1e  klasse 

Mixed 4, 
seizoensoverzicht
Door Bas Fransen

Nieuw seizoen. Nieuw 
team. Nieuwe klasse (be-
halve voor Martijn). Dus 
nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen!
Samen met Evelien, Je-
roen, Martijn en ikzelf 
(Anne) beginnen we op 28 
september 2017 aan onze 
eerste competitiewedstrijd. 
Lauri is op vakantie dus 
doet nog niet mee.
Het zal wel even wennen 
zijn want we spelen toch 
met drie man, of ja eigenlijk 
met twee vrouw en één 
man, een klasse hoger. Het 
zal aanpoten worden. Maar 
na 8 partijen, waarvan 6 
overtuigende 2-setters 
winnen we onze eerste 
wedstrijd met 8-0. Dit moet 
niet gekker worden. En dat 
wordt het ook niet. De wed-
strijden die volgen zijn 
spannend. Het gaat vaak 
gelijk op en er worden re-
gelmatig 3-setters ge-
speeld. We spelen 4-4 ge-
lijk, daarna winnen we met 
6-2 en op 15 november 
2017 verliezen met 5-3 van 
Mierlo 4 (wat later onze 
concurrent en de terechte 
kampioen van onze klasse 
blijkt te zijn).

Mixed 2, Overgangs-
klasse

Een mooie twee-
de plaats voor 
Mixed 2.
Door Anne Swinkels

Tussen de competitiewed-
strijden door spelen we 
met ons team ook nog be-
kerwedstrijden. Hiervoor 
worden Marloes de Greef 
en Paul Boelens vast aan 
ons team toegevoegd.
Vanaf begin februari is 
Paul ook standaard met de 
competitiewedstrijden 
gaan meespelen. Zowel 
voor de gemengd dubbel 
als de heren dubbel zorgt 
Paul voor een frisse wind. 
En natuurlijk is het gewoon 
een gezellige aanvulling op 
het team.
Op 21 februari 2018 wordt 
boven verwachting, met vijf 
spannende 3-setters, de 
wedstrijd met 7-1 gewon-
nen van Mierlo 4. Zoals al 
eerder gezegd onze con-
current. Stiekem valt het 
woord kampioenschap 
toch wel een keer. Ook de 
wedstrijd daarna tegen de 
nummer 3 van de ranglijst 
wordt met 7-1 (weliswaar 
wel met zes 3-setters) door 
ons gewonnen. Het zal 
toch niet...
Wat volgt is een kampioen-
spoule met drie verenigin-
gen, Mierlo 4, BCAB 2 en 
wij, Mixed 2.
De eerste wedstrijd spelen 
wij tegen BCAB. Met toch 
wel wat teleurstelling, maar 
eerlijk is eerlijk we hebben 
wel eens betere wedstrij-
den gespeeld (toch een 
beetje spanning mis-
schien?), verliezen we de 
wedstrijd met 5-3. Dit bete-
kent dat we dé kampioens-

wedstrijd tegen Mierlo op 
18 april 2018 met 6-2 moe-
ten winnen. Vol goede 
moed beginnen we aan de 
wedstrijd, maar al snel 
blijkt dat Mierlo er alles aan 
zal doen om kampioen te 
worden. Na drie partijen is 
het dan ook beslist. Mierlo 
wordt/is de terechte kampi-
oen van de overgangsklas-
se I.
Maar daar sluiten we niet 
mee af. Want wij zijn, of 
laat ik voor mezelf spreken. 
Ik ben trots op ons bereikte 
resultaat. Kampioen wor-
den in de 1e klasse en het 
jaar erop 2e in de over-
gangsklasse is een super 
mooi resultaat! En dit gaan 
we met ons hele team, dus 
ook met Paul én Marloes, 
op 25 mei nog maar eens 
even vieren.

Sinds de vorige minimiks 
heeft Mixed 4 maar liefst 5 
wedstrijden gespeeld ver-
deeld over de maanden 
maart en april en daarmee 
het seizoen afgesloten. Dat 
zijn te veel wedstrijden om 
uitvoerig te beschrijven, 
dus in plaats daarvan volgt 
hier een seizoensover-
zichtje. Mixed 4 kwam dit 
seizoen uit in de eerste 

klasse. Voor Evi, Marije en 
Martin betekende dat hun 
eerste seizoen in die klas-
se. Ook voor Bas (L) en 
Bas (F) was de eerste klas-
se relatief nieuw, door res-
pectievelijk een aanhou-
dende schouderblessure 
en een stage in Australië 
hadden zij het grootste ge-
deelte van vorig seizoen 
gemist en gekozen voor 
een extra jaar in de 1e klas-
se. ‘Ervaren’ kracht uit het 
team was Anniek, die na 
een seizoen in de over-
gangsklasse er door drukte 
voor koos om een jaar als 
reserve mee te doen. Uit-
eindelijk is Anniek er het 
grootste gedeelte van het 
seizoen gewoon bij ge-
weest, en met een per-
soonlijke score van 90% 
heeft ze Mixed 4 een groot 
plezier gedaan. Het doel 
van Mixed 4 was om te 
handhaven, en als het even 
kon was een plek in de sub-
top de stiekeme wens. De 
eerste wedstrijden waren 
zoals te verwachten erg 
wennen aan het nieuwe 
team en de nieuwe klasse. 
Na twee gelijke spelen en 
een verlies tegen degrada-
tiekandidaat Mierlo was het 
zelfs erg stroef te noemen. 
Maar in de wedstrijden die 
de weken daarna volgden 
liet Mixed zien dat het zich 
aan paste aan het niveau 
en werd er gewonnen. Ook 
individueel zag je dat ieder-
een stappen maakte en op 
elkaar ingespeeld raakte. 

Eind februari stond mixed 
dan ook op een nette 5e 
plek ruim boven de degra-
datiezone. Tijd om omhoog 
te kijken dus in de laatste 
maanden. Eerst was er de 
wedstrijd tegen nummer 2 
Eindhoven waar Mixed erg 
goed voor de dag kwam en 
een 2-0 achterstand nog 
volledig om wist te draaien 
naar een 5-3 winst. Vervol-
gens was er een gelijkspel 
tegen Con Brio, waar juist 
de dubbels en een slopen-
de singel van Evi voor de 
punten zorgden. Eind 
maart werd ook de num-
mer 3 van de ranglijst over-
tuigend met 5-3 aan de 
kant gezet en werden er 
door Bas en Bas zelfs twee 
heren singels in winst om-
gezet, iets wat eerder nog 
niet gelukt was. Knappe 
prestaties dus tegen de top 
van de eerste klasse, met 
de wedstrijd tegen aan-
staand kampioen Heeze in 
het vooruitzicht. Mixed wil-
de graag de kampioenstrijd 
weer spannend maken, al 
was het zelf al kansloos. 
Dat lukte, Heeze beet zich 
stuk op de dubbels en 
kwam niet verder dan een 
gelijkspelletje. Voor Mixed 
was daarmee de vooruit-
gang gedurende het sei-
zoen duidelijk en dus was 
iedereen tevreden met het 
seizoen. Als afsluiter was 
er eind maart de laatste 
wedstrijd tegen degradant 
Bakel. Reserve teamleider 
Martin verving teamleider 

Bas in de belangrijke taak 
als inspirator en invuller 
van de bondsnummertjes. 
Hoewel hij elk bondsnum-
mer op de juiste plek had 
staan, hulde, lukte het niet 
om het seizoen goed af te 
sluiten en werd er verloren 
van Bakel. Achja. De kanti-
ne in en Marijes verjaardag 
vieren verzachtte de teleur-
stelling al snel. Ook qua 
gezelligheid was er name-
lijk niets te klagen in Mixed 
4, dat belooft wat voor het 
teamuitje. Teamgenoten, 
bedankt voor het mooie 
seizoen! Volgend jaar gaan 
we voor een plek in de top.

Mixed 5, 2e  klasse I

Door Mixed 5

Hallo, hier een gezamenlijk 
stukje van team Mixed 5,

Bestaande uit Martijn, Mai-
kel, Teun, Lisa, Steffie en 
Katja…
Ook dit jaar was het weer 
erg gezellig, spannende 
wedstrijden ook in onze 
klasse (2e klasse 1)
BC Dommelen is met over-
tuiging kampioen gewor-
den, zij waren de degra-
danten van vorig jaar. 
Te sterk voor iedereen en 
wonnen daarmee ook met 
overmacht al hun wedstrij-
den. De 1e partij tegen 
Dommelen verloren ook wij 

Een geslaagd 
seizoen



MINIMIKS Mei 2018MINIMIKS Mei 2018
50 51

Helmond 23-04-2018,
De vorige wedstrijd is ver-
loren met 5-3 maar een ge-
lijkspel behoorde tot de 
mogelijkheden vandaag de 
laatste wedstrijd van dit 
seizoen dus alles uit de 
kast wie weet wat er uit 
komt vanavond?. Aanwezig 
Annie, Anja, Betsie, Tini, 

Hein en Toon, Mari is ziek 
en Theo mag nog niet 
spelen wegens een ope-
ratie die hij heeft onder-
gaan ( maar hij is al weer 
aan de beterende hand ).

We beginnen gelijktijdig 
aan de GD, s wegens een 
extra baan, Anja en Hein 
spelen niet hun beste spel 
het loopt nog niet zoals ze 
willen de eerste set is voor 
Con Brio met 21-19, Annie 
en Toon vergaat het niet 
veel beter, sterker nog ook 
zij verliezen met 21-19. In 

de tweede set is het voor 
Anja en Hein beter gaan lo-
pen met 17-21 is de tweede 
set voor Mixed, dus een 
derde nodig. Annie en 
Toon zijn inmiddels klaar 
met de tweede set ook 
deze gaat verloren met 21-
14, jammer maar helaas, 
Anja en Hein zijn inmiddels 
een eind op weg naar een 
overwinning maar Con brio 
loopt wat punten uit en 
deze zijn niet meer te over-
bruggen met 21-15 is de 
partij voor Con Brio, een 
balende Anja en Hein er 
zat meer in maar ook hier 
helaas.

Tini en Toon spelen het 
HE, hier kunnen we kort 
over zijn geen schijn van 
kans, de heren kunnen het 
niet meer belopen dus con-
clusies trekken. 21-07 en 
21-14.

Betsie en Anja voor het 
DD, gezien de sterkte van 
de dames Con Brio moeten 
er kansen liggen voor 
Mixed, Anja en Betsie be-
ginnen voortvarend aan de 
partij nemen gelijk afstand 
dit in beide sets en met 
goed spel pakken ze de 
partij goed gespeeld da-
mes proficiat, stand 17-21 
en 14-21 duidelijk toch.

Tini neemt het eerste HE 
voor zijn rekening, snel is 
duidelijk dat Tini alle zeilen 
bij moet zetten maar komt 
toch wat puntjes te kort 21-

Mixed 7, 1e  klasse 

Con brio 8 - 
Mixed 7 
Door Toon Saets

dan ook kansloos met 8-0
Leuk feitje is dat toen we 
de tweede keer tegen hen 
moesten spelen de 1e en 
2e dame  van Dommelen 
verhinderd waren en we de 
wedstrijd met 5-3 naar ons 
toe hebben kunnen trek-
ken…
We zijn dan ook op een 
mooie 2e plaats geëindigd. 
In de beker waren we niet 
zo succesvol, daar waren 
we na 1 wedstrijd uitge-
speeld….helaas
Ook dit jaar hebben we in 
de kantine regelmatig het 
licht uitgedaan, we willen 
nog wel even vermelden 
dat de bittergarnituur sa-
men met onze badminton-
kwaliteiten in seizoen 2017-
2018 progressie heeft ge-
maakt. Waren de ballen 
vorig jaar en begin dit sei-
zoen nog regelmatig hart-
stikke bevroren, aan het 
einde smaakten ze zoals 
het hoorde, krokant van 
buiten en gloeiend van bin-
nen..
Middels deze mail willen 
we ook onze “super” inval-
ler, begeleider, mentaal on-
dersteuner, teller en over 
vele andere kwaliteiten be-
schikkende 3e heer Maikel 
graag bedanken. Daar-
naast heeft hij ook een keer 
ingevallen bij Hanevoet 
omdat ze maar 1 heer had-
den en we anders niet zou-
den kunnen spelen. Het is 
maar goed dat de 3 punten 
sowieso voor ons waren 
want Maikel won alle 3 zijn 

partijen (op zijn sloffen…
hahaha), waar zouden we 
zonder onze Maikel zijn. 

Teamuitje Mixed 5 na gister een mooie 2e 
plaats behaald te hebben in de competitie. 
Eerst uit de escaperoom in Volkel ontsnapt 
met nog 2 seconden op de klok. Toen gege-

ten bij Unique in Beek en Donk. Met Steffie Boelens-Hof-
fard, Lisa van Vijfeijken, Teun van der Vorst, Martijn 
Coppens,Maikel Iven en Katja van der Vorst.

Al met al een superleuk 
competitiejaar gehad, op 
naar seizoen 2018-2019

16, in de tweede set speelt 
de conditie van Tini hem 
parten met 21-07 moet hij 
de partij aan Con Brio la-
ten, jammer Tini meer zat 
er vandaag niet in.

Betsie begint met het eer-
ste DE, hier moeten moge-
lijkheden liggen voor een 
winstpartij, Betsie gaat 
goed van start maar raakt 
haar tegenstandster niet 
echt kwijt, maar gaande-

weg neemt Betsie steeds 
meer afstand en met 13-
21 is de set voor Mixed. 
Voor het begin van de 
tweede set krijgt Betsie 
nog een paar aanwijzigin-
gen en deze voert ze goed 
uit met als resultaat winst 
met 10-21, mooie partij 
Betsie goed gedaan profi-
ciat.

De stand is inmiddels 4-2, 
als Hein aan het HE be-
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Scoringspercentages 

gint, het is een goede partij 
beide heren geven elkaar 
geen duimbreed toe met 
19-21 is de eerste set voor 
Hein, in de tweede set 
moet Hein wat terrein prijs-
geven met 21-14 is de set 
voor Con Brio, wat wil nu 
het noodlot bij het laatste 
punt gaat Hein door zijn en-
kel en kan helaas geen 
derde set spelen jammer 
maar doorspelen is geen 
optie en daardoor gaat de 
winst naar Con Brio. 

Senioren competitie 

Scoringspercentages  Heren
s w %

1 Rob Slaets 28 26 93
2 Jan de Jong 19 16 84
3 Rene Schepers 16 13 81
4 Mari Donkers 15 12 80
5 Johan Penninx 22 17 77

 

Scoringspercentages  Dames
s w %

1 Anniek v Leuken 21 19 90
2 Lisa v Vijfeijken 18 14 78
3 Lauri de Greef 23 18 78
4 Evelien Kuijpers 25 19 76
5 Sabitri Heesakkers 39 28 72

 

Uitslagen Maart/April
Dat. Team

21-03 Mixed 8 - Someren 4 1-7

22-03 Mixed 6 - Mierlo 6 5-3

BCAB 4- Mixed 5 2-6

28-03 Mixed 5 - Dommelen 1 5-3

Con Brio 5 - Mixed 4 3-5

Mixed 1- Fairplay 1 7-1

Sm Bruang 3 - Mixed 8 4-4

29-03 Dommelen 2 - Mixed 6 4-4

Mixed 7 - Dommelen 4 4-4

04-04 Mixed 2 - BCAB 2 3-5

Heeze 1 - Mixed 4 4-4

Mixed 3 - Brabantia 3 7-1

Mixed 6 - BCAB 5 8-0

05-04 Mixed 1 - Mierlo 2 3-5

Mierlo 4 - Mixed 2 7-1

18-04 Con Brio 8 - Mixed 7 2-6

Uitslagen Maart/April
19-04 Hanevoet 2 - Mixed 5 2-6

Mierlo 3 - Mixed 3 7-1

Mixed 4 - Bakel 2 3-5

RBC 2 - Mixed 6 2-6

25-04 BCV’73 - Mixed 1

Programma Mei
Dat. Team Bn

25-04 BCV’73 - Mixed 1 3

Annie kan nog een puntje 
redden in het laatste DE, 
ze pakt het vanaf het begin 
goed aan loopt meteen een 
aantal punten uit en de Con 
Brio dame heeft geen ant-
woord op het spel van An-
nie 9-21 is toch duidelijk. In 
de tweede set gaat het met 
Annie wat minder en met 
haar opponente wat beter 
waardoor de partij in even-
wicht blijft helaas komt An-
nie net te kort met 21-19 is 
de set voor Con Brio, maar 
niet getreurd er is nog een 
derde set, tot het eind blijft 
het spannend, dan volgt 
een discussie over wel of 
niet uit en hierdoor raakt de 
Con Brio dame dusdanig 
van slag dat ze niets meer 
kan uitrichten met 17-21 
wint Annie, jammer dat het 
zo moet eindigen maar de 
scheidsrechter beslist ten-
slotte.

Jammer dat Hein geen der-
de set kon spelen anders 

was een gelijkspel moge-
lijk geweest nu net als de 
vorige wedstrijd verloren 
met 5-3. Ik heb het deze 
competitie al meer moeten 
schrijven ‘’jammer maar 
helaas’’.

Voor mij als schrijver van 
dienst is dit het laatste ver-
slag daar ik stop met het 
spelen van competitie 
wedstrijden we kunnen te-
rug zien op 6 mooie com-
petitie jaren we hebben 
zowat alles meegemaakt, 
we zijn kampioen gewor-
den, zijn gedegradeerd, 
een tweede en derde 
plaats en nu het laatste 
seizoen de laatste plaats 
kan het nog mooier? Ik wil 
alle teamleden, invallers, 
supporters en lezers van 
de verslagen van harte be-
danken en wens eenieder 
veel geluk, gezondheid en 
wijsheid toe voor de toe-
komst. Moge het ‘’omae-
nopaopeennateam’’ nog 
vele jaren in Aktie blijven.

Mixed 8, 4de klasse II

Mixed 8 eindigt op 
een derde plaats.

Mixed 8: Staand vlnr: Chiel 
Meulendijks, Ruud Meulen-
dijks, Dennis Verlijsdonk, Mo-
nique van Bommel, Suzanne 
Bouman.  
Zittend vlnr: Marianne v Dijk en 
Ronald Hertogs
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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 ,
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1ste klasse  

1 Heeze 1 14-75

2 Eindhoven 1 13-63

3 Con Brio 5 13-60

4 Mixed 4 14-58

5 Con Brio 6 13-51

6 SM Bruang 2 13-47

7 Mierlo 5 13-39

8 Bakel 2 13-31

Hoofdklasse
1 BCV 73 1 12-67

2 Mixed 1 12-58

3 Mierlo 2 13-56

4 Hanevoet 1 13-51

5 Fair Play 1 13-47

6 Con Brio 3 12-48

7 Brabantia 1 12-45

8 Sm Bruang 1 12-45

9 Bakel 1 13-41

10 Con Brio 4 12-38

2de klasse I

1 Dommelen 1 11-72

2 Mixed 5 12-58

3 Phoenix 3 12-55

4 Gemert 1 12-50

5 Hanevoet 2 12-40

6 Mierlo 7 11-32

7 BCAB 4 12-21

Overgangsklasse II

1 Mierlo 3 12-64

2 Mixed 3 12-56

3 Brabantia 2 12-47

4 RBC 1 12-49

5 SRH 1 12-42

6 BCAB 3 12-30

Overgangsklasse I

1 Mierlo 4 12-71

2 Mixed 2 12-62

3 BCAB 2 12-45

4 Phoenix 2 12-46

5 Someren 1 12-33

6 BC 85 1 12-31

Standenlijst Senioren

 4de klasse I

1 Someren 3 12-62

2 Never Down 2 12-55

3 Mierlo 9 12-51

4 Dommelen 4 12-50

5 RBC 3 12-42

6 Con Brio 8 12-38

7 Mixed 7 12-38

 2de klasse II

1 Mixed 6 14-75

2 Never Down 1 14-75

3 Brabantia 3 13-60

4 RBC 2 14-56

5 Dommelen 2 14-56

6 BCAB 5 14-44

7 Mierlo 6 14-44

8 SRH 2 13-30

 4de klasse II

1 Someren 4 12-84

2 Sm Bruang 3 12-57

3 Mixed 8 12-44

4 BC 85 3 12-40

5 Gemert 3 12-34

6 Mierlo 10 12-29

MINIMIKS
Uitgave volgende clubblad

22 juni

10 juni, Bekerfinale en huldiging kampioenen.
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Terrastab Nederland B.V.

        Postbox 49
 5740 AA  Beek en Donk
 The Netherlands

 Vonderweg 11
 5741 TE Beek en Donk
 Tel.: 0031(0) 492 - 351077
 E-mail: info@terrastab.nl
 

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

Een aandeel in elkaar
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