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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes keer per jaar. Oplage: 105 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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Agenda
29-06: Husseltoernooitje senioren
05-07: Buddy toernooi BC Ganzeveer
06-07: Laatste speelavond, afsluitingsavond
10-08: Eerste speelavond voor senioren
24-08: Eerste speelavond jeugd
08-09: Mixed Grill
16-09: Laarbeek Sportief
12-10: Algemene ledenvergadering

Noteer deze data in je agenda!

Jeugd 30 35 65

Mini’s 5 6 11

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

Vince van Mierlo
Anouk van de Molengraaf
Bregje Hoeks
Marlou van Diermen
Meike van Zutven
Olaf van Gelder
Margee Hilgerdenaar.

Gijs van de Graft
Desley van Schijndel

Sem Merks
Gijs Bouman

Van nsl naar sl: Dick Paulussen

Van de redactie...

Redactie:
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

De competitieteams voor komend seizoen zijn be-

kend gemaakt.

Wat leuk om weer een paar namen te zien van 

mensen die een tijd geen competitie speelden. Ook 

heel mooi om een voormalig jeugdteam te zien in 

de seniorencompetitie. Naar ik begrepen heb zorgt 

BC Mixed voor een begeleider bij het team. Zo 

kunnen ze probleemloos wennen aan de verschil-

len tussen de jeugd- en seniorencompetitie. Een 

heel goed idee. Ik herinner me mijn eigen introduc-

tie bij de senioren. Gelukkig zat ik in een team met 

ervaren mensen zoals de familie Lahaye. Zij ken-

den het klappen van de zweep en wisten de truuk-

jes en eigenaardigheden van onze tegenstanders. 

Bij de jeugd is er standaard een begeleider, soms 

twee. Dit staat zelfs in de reglementen beschreven. 

Maar bij de senioren kennen we dit principe niet. Ik 

ben er dan ook blij mee dat het eerder genoemde 

idee uit de Mixed koker komt en binnen de VCL-ers 

reeds breed draagvlak heeft gevonden. Immers de 

HBB loopt het risico te vergrijzen. We hebben erg 

veel jeugdspelers zien vertrekken rond of juist door 

de overgang naar de senioren. Vaak blijkt de aan-

leiding te liggen in het elders gaan studeren. Naar 

mijn mening komt het echter ook doordat bij veel 

verenigingen geen beleid of strategie is om jeugd 

te laten doorstromen naar senioren. Reeds voor de 

overgang meetrainen bij de senioren, toernooien bij 

de senioren, of bijvoorbeeld zoals bij BC Mixed, 

een gelouterde begeleider. Ik steek allebei mijn 

like-duimen omhoog voor deze aanpak.

Arne
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Van jullie voorzitter

Het einde van het seizoen nadert. Iedereen is druk met 
(examen)feestjes, barbecues, teamuitjes en schoolreisjes. 
Toch is het op vrijdagavond in de zaal nog altijd lekker 
druk. En dat is een goed teken. Mensen komen graag 
badmintonnen. En er wordt bij BC Mixed ook van alles 
georganiseerd. Zo hebben we het husseltoernooitje ge-
had. Wegens succes binnenkort nog een keer. Is de ou-
der- kind avond bij de jeugd weer een succes geweest. En 
staat op vrijdag 6 juli aanstaande al weer de laatste speel-
avond van dit seizoen voor de deur. Bij de jeugd zal er 

traditioneel geëindigd worden met een apenkooi. Alle senioren zijn uitgeno-
digd in de kantine waar de BAC weer een lekker buffetje zal voorschotelen. 
Op die avond worden ook de beste competitiespelers bekend gemaakt en 
natuurlijk de winnaar van de Mixed Manager.

En dan……het lege gat van de zomervakantie. Menig lid gaat op vakantie in 
binnen of buitenland. Sommigen blijven rund-um-hause. En dan wordt het 
vrijdag……geen badminton……geen kantine. Wat nu? 

Wanhopen hoeft niet beste mensen. Er zijn alternatieven. En de zomerstop 
duurt niet zolang als je denkt. Je kunt bijvoorbeeld bij Phoenix in Helmond 
gaan badmintonnen. Ieder donderdag in de schoolvakantie vanaf 20:30u 
voor €4 per keer. Locatie: Veka Sporthal in Helmond. Maar ook bij BC Mixed 
beginnen we dit seizoen weer twee weken eerder. Op vrijdag 10 augustus 
gaat voor de senioren d’n Ekker al weer open. Twee weken later staat de 
eerste training voor de senioren gepland en zullen ook de jeugdtrainingen 
weer beginnen.
Als je het zo leest dan valt het dus best wel mee. En in geval van nood kun je 
altijd nog op de camping badmintonnen.

Direct aan het begin van het nieuwe seizoen staat de Mixed Grill op het pro-
gramma. Op zaterdag 8 september zijn we weer van harte welkom bij de 
familie Van der Vegt om onder het genot van sissend barbecuevlees en heer-
lijke koude drankjes het seizoen feestelijk te openen. Zet die datum in je 
agenda! 

Ik sluit mijn voorwoordenseizoen hierbij ook af. Iedereen een hele fijne va-
kantie en tot in het nieuwe seizoen.  

Ton Slaets

Bestuursmededelingen

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 11-04-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van Leu-
ken; penningmeester, 
Gert Lahaije; secretaris, 
Stan  van der  Heijden; 
bestuurslid. Anja Beek-
mans; bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen:
•Vince van Mierlo stopt.
• Antwoord van de Rabo-

bank op de vraag voor pro-
motiemiddelen met een   
link en een brief,  • Bericht 
van BC Someren dat hun 
jeugdtoernooi niet door-
gaat.  • Uitnodiging van de 
HBB voor de VCL vergade-
ring op 29 mei. • Uitnodi-
ging voor het Eind Best 
toernooi op 19 mei.   
Uitgegaan: • Vraag aan de 
Rabobank voor promotie-
middelen.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 12 maart 
2018 
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën
• Niets.
 
5.Ledenbestand
• Nieuw: Niels Toonen en 
Yolinde de Wit.
• Gestopt: Anoek v/d Mo-
lengraaf, Vince van Mierlo, 
Bregje Hoeks en Marlou 
van Diermen.

• NSL-SL: Dick Paulussen.

6.Commissies 
• Recr.  -Bezetting recrean-
ten training besproken.
• JC:     -Paul van der Vegt 
stopt met de JC. -Bas van 
Lieshout stopt als jeugd-
trainer. -Jeugd dag is in 
voor bereiding.  -Bossche 
bollen getrakteerd om het 
80ste jeugdlid te vieren.
• Red:   -Niets.
• Bac:   -75 inschrijvingen 
voor de feestavond.
• TC: -Het voorstel van 
Paul Boelens, Martijn en 
Teun voor een toernooi be-
sproken. We gaan dit ver-
der onderzoeken en be-
spreken met de TC. 
• CC:    -Trainer, geen 
nieuws.  -De voortgang 
van de teamsamenstelling 
besproken. -Team 2 en 3 
kunnen 18/4 kampioen 
worden, team 6 op 19/4.
• Sfeer:  -Goed.
• PR:      -Niets.        
• Website: -Niets.

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed
d.d. 16-05-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; 
voorzitter, Peter van 
Leuken; penningmees-
ter, Gert Lahaije; secre-
taris, Stan  van der He-
ijden; bestuurslid. Anja 
Beekmans; bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen:
•Verslag Vierbinden van de 

• Archiefcommissie: Niets.
• Wijzigingen vrijwilligers: 
-Paul van der Vegt stopt 
met de JC -Bas van Lies-
hout stopt als jeugdtrainer

7. Rondvraag
• Nieuwe AVG wetgeving 
uitgebreid besproken.
• Muurtje inkijk douches 
weer besproken, is nog niet 
rond.
• De volgende vergadering 
is op woensdag 16/5.

8. Sluiting
• Ton sluit de vergadering 
om 23.35 uur.

presentatie over de nieu-
we AVG wet. •Uitnodiging 
voor het BBF slottoernooi 
op 10 en 16 juni.
•Uitnodiging Flagship op 
17 mei. •Uitnodiging voor 
het HBB jubileum toernooi 
op 1 september. •Inschrijf-
formulier voor de huur van 
de zaal seizoen 2018-
2019. •Uitnodiging voor 
Laarbeek sportief op 16 
september.
Uitgegaan:
•Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 11 april 
2018 
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financiën
• De uitkomst van afgelo-
pen seizoen besproken.
 
5.Ledenbestand
• Nieuw: Gijs van de 
Graft(mini), Sem 
Merls(mini) en Desley van 
Schijndel.
• Gestopt: Meike van Zut-
phen, Olaf van Gelder en 
Margee Hilgerdenaar.
• Aangemeld: Rosemarie 
van Berlo. • Nieuwe AVG 
wetgeving uitgebreid be-
sproken. Er wordt op korte 
termijn een formulier uit-
gedeeld.

6.Commissies 
•Recr.  -Niets.
•JC: -De teams zijn be-
kend. •Red:   -Niets.
•Bac:   -De datum voor de 

Mixedgrill is voorlopig 8 
september. •TC: -De club-
kampioenschappen zijn op 
2 en 3 november.
•CC:    -Trainer, geen 
nieuws.  De nieuwe teams 
worden 18 mei bekend ge-
maakt.
• Sfeer:  -Goed.
• PR:      -Niets.        
• Website: -De tijdlijn wordt 
teruggezet op de website.
• Archiefcommissie: Niets.
• Wijzigingen vrijwilligers: 
-Niets.

7. Rondvraag
• We melden ons weer aan 
voor Laarbeek Sportief.
• De volgende vergadering 
is op woensdag 13 juni

8. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.15 uur.  
  

Bestelling club-
shirts
  
Beste Mini’s, jeugdleden 
en seniorenleden,
Voor de leden die nog geen 
nieuw clubshirt hebben be-
steld is er de mogelijkheid 

Jente Jansen
Jolinde de Wit
Suzan Leibbrandt
Ruud v Kilsdonk
Tristan Verstappen
Tim Boelens
Marieke v Turnhout
Veerle v Schaijk
Koss vd Wijdeven
Lieke de Visscher
Theo de Jong
Mari Donkers
Anniek v Leuken
Martin Kuijpers
Ise v Duijnhoven
Inge v Griensven
Peter v Leuken
Andrew Bots
Esther v Bussel
Suzie Coppens
Pleun Schenk
Pien Sijmens
Marloes de Greef

24-06
26-06
25-06
27-06
27-06
01-07
01-07
04-07
04-07
05-07
05-07
06-07
06-07
09-07
10-07
13-07
13-07
14-07
15-07
17-07
19-07
21-07
23-07

25-07
25-07
25-07
28-07
28-07
31-07
02-08
06-08
07-08
07-08
07-08
12-08
12-08
14-08
15-08
17-08
17-08
18-08
20-08
22-08
26-08
03-09

Dick Paulussen
Rene Schepers
Sem Merks
Mathijs Janssen
Floor Swinkels
Felix Chiu
Yvonne Lahaije
Lieke Fransen
Joop Kerkhof
Liam Wasser 
Maike Horijon
Jochem vd Ven
Isabeau Coppens
Angela v Gelder
Paul Beekman
Anja Beekmans
Roos Hupkes
Ferry Tabor
Teun vd Vorst
Jules v Herwijnen
Desley v Schijndel
Fenne vd Heijden

om dit de komende weken 
alsnog te doen. De uiterste 
besteldatum is vrijdag 30 
juni 2018.
 
Voor de Mini’s en de jeugd-
leden: geef je bestelling 
door aan je jeugdtrainer.
Voor de senioren: geef je 
bestelling door aan iemand 
van het bestuur. 
 Nog even de prijzen van 
de shirts op een rijtje:
• Mini’s: € 15

• Jeugd: € 20
• Senioren: € 25
Er is een mogelijkheid om 
je naam op het shirt te la-
ten drukken. Hiervoor 
wordt per shirt € 2 gere-
kend.
 
PS. Er zijn geen passhirts 
aanwezig. Zorg dat je de 
juiste maat besteld door 
even bij iemand anders te 
vergelijken.
We zien de bestellingen 

graag tegemoet.
 
Bestuur BC Mixed
Anja, Gert, Stan, Peter en 
Ton
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HBB Jeugd Kampioenschappen 2018

De HBB heeft weer nieuwe jeugd-
kampioenen!
Door Marlie Fransen

Op zondag 27 mei werd er 
in sporthal Suytkade weer 
volop gestreden om het  
kampioenschap van de 
Helmondse Badminton 
Bond.  Ruim 100 deelne-
mers waren er van de par-
tij. Het toernooi begon om 
9.00 uur. Om en om wer-
den er enkel- en dubbel-
rondes gespeeld. 

Richting het einde van de 
dag werden de finales op 
de baan gezet. Sommige 
wedstrijden waren natuur-
lijk spannender dan de an-
dere. De in grote getale 
aanwezige ouders en ove-
rige spelers hoefden zich 
hierdoor niet te vervelen!
Ook van onze vereniging 
deden er meerdere kinde-
ren mee. (Jente, Marik, 

Mirne, Mathijs, Felix, Fen-
na, Rune, Neva, Tristan, 
Marente, Jasper en Lucas) 

In de hoogste klasse (A) 
wist Tristan Verstappen al 
zijn singles te winnen
Hij mocht zich dan ook op 
het einde van de dag 
jeugdkampioen van de 
HBB noemen. Bij de da-
mes ging deze prijs naar 
Elise Panhuijzen van BC 
Bakel.Ook zij 
wist al haar 
singles te win-
nen.  Na af-
loop van het 
toernooi wer-
den zij samen 
met alle ande-
re winnaars 
van het toer-
nooi en met de 

HBB kampioensteams on-
der veel belangstelling ge-
huldigd.
De dag werd daarna nog 
afgesloten met een loterij. 
Fenna mocht de lootjes 
trekken, en ook hier vielen 
er enkele mixed leden in 
de prijzen. 
Alle winnaars van harte 
gefeliciteerd! De HBB ziet 
graag volgend seizoen ie-
dereen weer terug in de 
competitie en zeker op de 
HBB Jeugd Kampioen-
schappen van 2019.

Alle leden zijn om
22.30 uur welkom in de 

kantine

Vrijdag 12 oktober 2018

             
Hallo jongens en meisjes.

Het badmintonseizoen loopt alweer op zijn einde. Afgelopen maand hebben we en-

kele leuke activiteiten gehad. Een zeer geslaagde Mixeddag met heel mooi weer en 

een leuke ouder- kind avond. Ook zijn er weer toernooien gespeeld. Tristan Verstap-

pen is HBB kampioen geworden op de HBB jeugdkampioenschappen.  Maar hij was 

niet de enige die in de prijzen viel. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met deze 

mooie prestatie. De nieuwe teams voor het volgend seizoen zijn alweer bekend, in 

september beginnen we met de nieuwe competitie. Op 6 juli is de laatste trainings 

avond en we zien jullie allemaal weer graag terug op vrijdag 24 augustus. 

Namens de redactie, de jeugdcommissie en alle trainers wens ik jullie allemaal een 

hele prettige vakantie. 

Veel lees -, puzzle- en kijkplezier.

Marlie Fransen 
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HE A:  1ste     Tristan Verstappen
DD A;  4de      Jente Jansen en Marente Ver 
  stappen
DE C:  2de      Neva van der Vorst
DD C:  1ste Neva van der Vorst en Mirne  
  Jansen
HE D:  1ste     Rune van der Vorst
   3/4de   Felix Chiu

De prijswinnaars 
van BC Mixed
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Jeugddag 2018

Geen kamp dit jaar, in 
plaats daarvan de altijd ge-
zellige jeugddag. Afgelo-
pen 2 juni was het weer zo 
ver en verzamelden 44 

jeugdleden zich bij de fami-
lie van de Vegt voor een 
dag vol spel en plezier. De 
jeugddag wordt georgani-
seerd door de jeugdbege-

leiding en dit jaar waren 
Paul, Anniek, Anke en ik 
(Bas F) aangewezen om 
de dag zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Al vroeg op 
de zaterdagochtend stond 
de jeugdbegeleiding op het 
veld om de stormbaan te 
ontvangen en het veld ge-
reed te maken. Om iets 
over 9 kwamen de eerste 
kinderen aan en al snel 
werd er flink gevoetbald en 
gespeeld. Toen alle ouders 
hun kinderen gedag had-
den gezegd begon het och-
tendprogramma. Daarvoor 
werd de groep opgedeeld 
in 3 verschillende leeftijds-
groepen. De mini’s gingen 
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Een geweldige dag, de weergoden waren 
ons gelukkig weer goed gezind! 
Door Bas Fransen samen met Anniek en Lie-

ke aan de slag met een 
verkleedkist,  waarin een 
heuse jungle verstopt zat. 
De mini’s vermaakten zich 
uitstekend met de kleren, 
knuffels en schmink en 
voerden met groot enthou-
siasme de spelletjes uit die 
hun ‘juffen’ bedacht had-
den. De jeugd van het eer-
ste uur speelde het ‘dor-
penspel’. Anke had een 
spel uitgewerkt waarbij 2 
teams het tegen elkaar op 
zouden nemen om te pro-
beren het dorp van de te-
genstander te veroveren. 
Elk kind kreeg een staart 
en door de staart van de 
tegenstander af te pakken 
werd geprobeerd te win-
nen. Vervolgens werd er 
ook nog een potje flessen-
voetbal gedaan. In beide 
spellen werd er vol plezier 
gestreden. De jeugd van 
het tweede uur moest een 

stukje lopen naar een pad 
een paar honderd meter 
achter het huis van de fa-
milie van de Vegt. Daar 
werd een soort van levend 
party en co uitgezet. Ver-
spreid over het wandelpad 
van ongeveer een kilome-
ter stonden 5 posten, met 
bij elke post een begelei-
der en een categorie. De 
groepjes van 3 kinderen 
mochten vervolgens dob-
belen en het gegooide 
aantal ogen bepaalde naar 
welke post de kinderen 
zouden gaan. Aldaar aan-
gekomen werd de catego-
rie van die post gespeeld. 
Dat kon zijn; tekenen, uit-
beelden, 30 seconds, 
vraag en muziek. Het spel 
werd fanatiek gespeeld en 
er werd van post naar post 
gerend om zoveel mogelijk 
punten bij elkaar te raden. 
Na veel lachen om het uit-
beelden en raden van mu-
ziek werd de score opge-
maakt en ging de eerste 

plek naar team Anne.
Om 1 uur was het ochtend-
programma af en kon de 
jeugd zich vrij vermaken 
op de al opgeblazen storm-
baan. Om half twee stond 
de frietkar klaar om de 
lunch te verzorgen en 
mochten de mini’s als eer-
ste een frietje met een 
snack gaan scoren. Ver-
volgens was de rest van de 
jeugd en de begeleiding 
aan de beurt. Dat de lunch 
goed beviel was te merken 
aan de rust op het veld. De 
druk spelende en stoeien-
de jeugd zat in alle kalmte 
te genieten van hun friet en 
ook bij de begeleiding ging 
het er goed in. Na het eten 
was het voor de mini’s he-
laas al tijd om te gaan, veel 
te vroeg naar hun zin dus 
werd er verstopt voor de 
ouders die hen op kwamen 
halen. Voor de rest van de 
jeugd begon de zeskamp. 
In groepjes van 5 of 6 werd 
er een zevental spellen af-
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gewerkt, zoals de hinder-
nisbaan, het buikschuiven, 
twister XXL, en het spon-
zenlopen. Tijdens de zes-
kamp begon ook de zon te 
schijnen, beter konden we 
het niet hebben! Aan het 
einde van de zeskamp 
mochten de twee teams die 
de meeste punten hadden 
het tegen elkaar opnemen 
in de finale op de hindernis-
baan. 5 minuten lang werd 
er, onder luide aanmoedi-
ging vanaf de zijkant, over 
de hindernisbaan gegaan. 
Een verschil van 1 punt be-
sliste uiteindelijk wie de 
zeskamp zou winnen: 

Team Robin! Zij werden 
gehuldigd een kregen een 
medaille die later vol trots 
getoond werd aan de ou-
ders. Na de zeskamp werd 
er even genoten van het 
lekkere weer en de buik-
schuifbaan, voordat het tijd 

was om weer naar huis te 
gaan. Het was een zeer 
geslaagde jeugddag. We 
willen als jeugdbegeleiding 
alle kinderen bedanken 
voor hun aanwezigheid en 
enthousiasme. Tot de vol-
gende keer!

Ik kan de cancan

stift schrijf je 
met een t

dan is het toch
 dfift?

en nu
mogen jullie 
bier halen 
voor het 
bestuur

 jo baby 
jooo

krijg ik mijn voet 
straks wel weer terug?

 huil. Ik zit 
hier al een 
uur

Ja Ton 
ga er eens 
af

ik vind t leuk 
miejouw

broek 
van 
ons 
pap volgens hem 

zat ie strak

schuifbuiken

  ik zie zero, 
maar dat is cola 
         niks

eerst had ik geen
 tekstballon
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Ouder- kindavond

Ouder-kind avond. Wat zou dat 
betekenen?

Vol spanning kwam ik met 
mijn ouders en mijn kinde-
ren naar de sporttempel.

Het was reeds een drukte 
van belang in de zaal. Al-
lemaal kinderen met vrolij-
ke gezichten en ballonnen. 
Onze voorzitter stond met 
een brede glimlach toe te 
kijken hoe vooral de ou-
ders van de kinderen zich 
een liesbreuk renden om 
mee te shuttelen met de 
kleintjes.

Ik dacht nog: “als ik zelf 
ook maar niet al die ballon-
nen op moet blazen”. Ik 
had mijn astma inhaler en 

mijn compressor thuisge-
laten namelijk.

Naarmate de speelavond 
voor de jongste jeugd ein-
digde nam de nervositeit 
bij mijn groep ouders toe. 
Als die kleintjes al zo goed 
kunnen badmintonnen, 
wat moet dat dan voor ons 
worden.

Ik probeerde me nog op de 
toiletten te verstoppen. Net 
zoals we vroeger deden op 
bruiloften en partijen wan-
neer het tijd was voor de 
openingsdans. Wat een el-
lende was dat zeg. Zij die 
geen ritme gevoel of dans-

les hadden gehad, die vie-
len pardoes door de mand. 
Ik bedoel, het is allemaal 
hardstikke mooi als je 
links-rechts-zij-sluit kunt 
onthouden. En zelfs wan-
neer het in de juiste volg-
orde is. Maar op de vloer 
wil dit allemaal niet best 
coördineren tussen hoofd 
en voeten. Bij mij lijkt het 
wel of ik met skies aan pro-
beer te foxtrotten. Ik krijg 
sindsdien bij het liedje van 
Nico Haan (foxy foxtrot) 
dan ook spontaan elastie-
ken benen en moet op 
zoek naar de inhaler. Ik 
dwaal af.

Op het toilet verstoppen 
ging dus niet lukken. Ge-
lukkig was ik wel te laat 
voor de warming up. Ik zag 
allemaal ouders met rood 
hoofd, zweetdruppels en 
longen welke naar sigaret-
ten snakten. Met het rek-
ken en strekken kon ik wel 
fijn meedoen. Er werd pro-
fessioneel gerokt en ge-
strokt onder de leiding van 
de voorzitter himself. Een 
ouder was enorm goed be-
zig en wist zijn eigen 
schouder uit de kom te rek-
ken. Een ander strekte 
haar racket in twee. Goed 
begin is het halve werk zul-
len we maar zeggen. Beter 
spreekt men van: bezint 

Even voorstellen... 

Hoi! Ik ben Jolinde de Wit.
Ik ben 9 jaar oud en ik zit op school bij de Raagten in 

Beek en Donk. Ik zit in groep 5 bij juf Martha en juf 
Maria. Ik woon op een boerderij met heel veel ver-
schillende dieren. Ik woon hier samen met mijn zus-
je en 2 broers en papa Jan en mama Jolanda. Later 
wil ik graag dokter worden. 
Via mijn vriendinnen Esmee en Fenne ben ik gaan 
badmintonnen en ik vind het heel leuk! Er zijn veel 

bekenden op de club, dat maakt het erg leuk! De bo-
venhandse slag vind ik het leukst. Verder vind ik 

paardrijden leuk en knuffel ik graag met onze dieren. Ik 
ga graag naar camping de Leistert in Roggel. Ik hou ook 

van knutselen en waar ik echt niet van hou is pesten!

eer ge begint. Ik wilde dat 
dit bezinnen was gekomen 
voordat we in de auto stap-
ten naar Beek en Donk.

Na het eerste partijtje 
kreeg ik de gouden tip: 
probeer smashes niet met 
je gezicht op te vangen. 
Tevens begreep ik dat het 
niet de bedoeling is om 
meteen bij aanvang het net 
al op volleybalhoogte te 
hangen. Evenmin mag je 

het net schuin over de 
baan trekken om zodoen-
de je eigen veldje te milli-
meteren. Moeilijk spel dat 
badminton.

Na een uur zwoegen en 
zweten mochten we einde-
lijk stoppen. Ik was kapot. 
Maar ik merkte de volgen-
de dag pas welke spieren 
je allemaal voor het bad-
minton nodig hebt. Goe-
dendag zeg wat een spier-

Hallo, Ik ben Niels Toonen. Ik ben 8 jaar en ik zit op 
basisschool ‘t Otterke in groep 4. Ik heb 3 juffen en dat 
zijn jug Milou, juf Karlijn en juf Anne.
Ik heb 2 zussen en 1 broer. Mijn papa heet Franco en 
mijn mama Elle. Ik ben gaan badmintonnen omdat ik 
het erg leuk vind. Theun, Evi, Dex en Desley zijn be-
kende van me. BC Mixed is een leuke club en tijdens 
de training vind ik de opslag de leukste slag. Voordat ik 
competitie ga spelen wil ik eerst nog wat meer leren en 
beter worden. Naast badminton beoefening geen andere 
sporten. Ik hou van Nerf en niet van voetbal. Ik ga graag 
met mijn ouders op vakantie naar Denemarken. 

pijn had ik. Nog meer 
waardering voor de bad-
mintonners zeg. Camping-
ton is dan toch een stuk 
makkelijker. Daar gaat het 
er tenslotte om hoe vaak je 
kan overspelen. Niet om 
hoe vaak je iemand flink 
met een shuttle kan raken. 
1 ding weet ik wel, ik speel 
niet meer tegen mijn eigen 
zoon. Auw auw oef.

Anonieme ouder
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Hallo Allemaal,

Isabeau Coppens dat ben 
ik en ik ben 8 jaar.  Ik woon 
in Beek & Donk samen met 
papa, mama en mijn zus en 
broertje. Ook hebben wij 2 
honden Bas & Pip en 4 vis-
sen.
Ik zit in groep 4 van Kind-
centrum de Raagten en 
heb 3 juffen, juf Joyce, Juf 
Ellen en Juf Amina. Na de 
vakantie mag ik naar groep 
5 en dat vindt ik best wel 
een beetje spannend
Mijn hobby’s zijn badmin-
tonnen  en knutselen. Ik 
knutsel vaak thuis maar als 
de zomer voorbij is ga ik 
ook altijd knutselen bij de 
Bezemsteel.  Verder vindt 
ik het leuk om spelletjes te 
doen en filmpjes te kijken 
op you tube van meisje 
Djamila en OnneDi. Ook 
taartjes en koekjes bakken 
vindt ik erg leuk om te doen 
en je kunt me wakker ma-
ken voor chocolade. Ik  ben 

echt een chocolade mon-
ster.
Wat ik niet leuk vindt is het 
als kindjes met elkaar 
vechten of niet aardig doen 
tegen elkaar.  Wat ik ook 
minder leuk vindt is het 
dekken of afruimen van de 
tafel thuis.
Ik ben niet de enige in de 
familie die badminton 
speelt, mijn broertje Jim-
mie, mijn zus Suzie en mijn 
papa Martijn spelen ook bij 
Mixed. Vanaf het nieuwe 
seizoen ga ik ook mee 

doen met de competitie.
Al we op vakantie gaan wil 
ik het liefst naar de zee dan 
kan ik lekker schelpen zoe-
ken en kwallen vangen.  
Waar we dit jaar op vakan-
tie gaan weten we nog niet 
maar ik hoop wel dat het in 
de buurt  van de zee is.

Ik wens iedereen alvast 
een fijne vakantie.

Liefs Isabeau

Puzzle zoek de 6 verschillen

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

Mixed 8
P klasse
1 Theun Relou
2 Sven Gordijn
3 Thomas Deckers
4 Evi Derksen
1 Isabeau Coppens
2 Femke Boelens

Jeugdteams 2018-2019

Mixed 1
B klasse
1 Koss vd Wijdeven
2 Brady Bots
3 Nick Meulensteen
1 Jente Jansen
2 Marente Verstappen
3 Neva vd Vorst

Mixed 2
B klasse
1 Lucas v Deursen
2 Noah Hollanders
1 Kelly de Louw
2 Pleun Schenk
3 Imke de Beer

Mixed 3
C klasse
1 Jasper Wissmann
2 Andrew Bots
3 Marik Jansen
1 Mirne Jansen
2 Janne vd Laarschot
3 Pien Sijmens

Mixed 4
E klasse
1 Rune vd Vorst
2 Finn vd Wijdeven
3 Felix Chiu
1 Irene Slaets
2 Lieke de Visscher
3 Suzie Coppens

Mixed 6
P klasse
1 Desley v Schijndel
2 Tim Slaets
3 Dex v Lankveld
1 Ise v Duijnhoven
2 Floor Brans

Mixed 5
P klasse
1 Sven vd Laar
2 Billy de Jong
3 Wessel Hupkes
1 Fenna vd Meulengraaf
2 Jannetje Nicolai
3 Sterre Spierings

Mixed 7
P klasse
1 Joris Boelens
2 Tim Boelens
3 Rubin Dijk
4 Jimmy Coppens
1 Fenne vd Heijden
2 Esmee Dijk



MINIMIKS Juni 2018MINIMIKS Juni 2018

Op zondag 3 juni zijn na 
een jaar afwezigheid zijn 
de HBB Senioren Kampi-
oenschappen weer ge-
speeld. Vorig seizoen 
werd het toernooi door 
een deelnemerstekort af-
geblazen. Even zag het 
er naar uit dat ook dit sei-
zoen het toernooi niet 
door kon gaan, maar 
door een nieuwe opzet te 
introduceren hebben we 
voldoende deelnemers 

HBB Senioren kampioenschappen  

weten te trekken. Met 
maar liefst 86 spelers 
begon het toernooi deze 
zondag om 9 uur ’s och-
tends. Voor velen was 
het wat vroeg, maar dat 
mocht de pret natuurlijk 
niet drukken.

Voorheen werd het toer-
nooi in de dubbels en sin-
gles gespeeld om de kam-
pioenen te kunnen krijgen. 
Een aantal jaar terug zijn 

Succesvol HBB Senioren Kampioen-
schap 2018 goed afgesloten!
Door Erwin Boudewijns·
Bron website HBB

er al nieuwe opzetten uit-
geprobeerd, maar stuk 
voor stuk waren ze het al-
lemaal nét niet. Afgelopen 
zondag werden de singles 
gespeeld aan de hand van 
een afvalschema, zo kwa-
men we richting het einde 
van de dag toch in iedere 
klasse tot de beste in ieder 
onderdeel. Voor het groot-
ste gedeelte van de tijd zijn 
er dubbels en gemengd 
dubbels gespeeld in de 

22 23

-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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Op zondag 10 juni stonden 
de bekerfinales en de hul-
digingen van de kampioe-
nen in de seniorencompeti-
tie op het programma.
Onze teams uit de ov-klas-
se (Mixed 3) en uit de 4e 
klasse (Mixed 8) mochten 
de eer van onze vereniging 
gaan verdedigen. Namens 
Mixed 3 waren Rob, Johan, 
Anne en Evi aanwezig. Zij 
mochten het opnemen te-
gen het team van Mierlo 
dat kampioen was gewor-
den in de competitie. He-
laas was de stand na 4 par-
tijen totaal geen afspiege-
ling van de gespeelde par-
tijen. In elke partij deed het 
team van Mixed goed mee, 
echter in elke partij trok 
men net aan het kortste 
eind. Mooie partijen, echter 

zonder overwinning. Hier-
door stond het al vrij snel 
4-0 voor Mierlo en was dit 
team daarmee ook win-
naar van de dubbel, winst 
in de beker en de compe-
titie. Gelukkig wisten en 
Anne en Johan in hun sin-
gles de eer te redden! 
Nooit opgeven zelfs niet 

als de wedstrijd al is verlo-
ren, klasse! Eindstand 
daarmee 5-2.
In de 4e klasse stond 
Mixed 8 eveneens voor de 
bijzonder moeilijke taak 
om het team van Someren 
4 te verslaan. Dit team was 
namelijk met een ruime 
overwinning kampioen ge-
worden in de 4e klasse. 
Toch wisten ook hier onze 
strijders, te weten Chiel, 
Ronald, Monique en Su-
zanne, echt strijd te leve-
ren. Someren was overdui-
delijk het betere team, 
maar er werden toch 
mooie partijen gespeeld 
waarin opnieuw duidelijk 
werd dat Mixed 8 steeds 
beter begint te worden. 
Wellicht volgend seizoen 
al een geduchte kandidaat 
voor het kampioenschap!
Na de finales werden de 
kampioenen van het afge-

HBB Bekerfinales en huldiging  

BC Mixed valt buiten de prijzen
Door Ruud Fransen

25

gespeeld, waarna Anne van Leuken (BC 
Con Brio) net zoals de twee voorgaande 
toernooien als kampioen uit de poule 
kwam.

Op toernooi.nl kunt u alle uitslagen nog 
eens terugvinden. Foto’s zijn te bekijken 
op de website. (https://www.hbbond.nl/
hbb/fotos/)

vorm van een Zwitsers systeem of bij een 
lager aantal spelers een halve competitie. 
Per onderdeel zijn ongeveer 4 á 5 partijen 
gespeeld door ieder ingeschreven koppel. 
Zo heeft uiteindelijk iedereen voldoende 
partijen gespeeld aan het einde van de 
dag.

Kampioenen
Uiteindelijk ging het toch het meeste om de 
kampioenen in de single klassen. In de 
meeste onderdelen zijn geen grote verras-
singen boven water gekomen. Althans, in 
de hoogste klasse bij de herenenkel stond 
er een verrassende finale op het program-
ma. Uiteindelijk wisten Bas van Hoof en Se-
bastian Huvenaars deze te bereiken. Waar-
na Sebastian als winnaar uit de bus kwam.
In de damesenkel was het deelnemersveld 
niet groot. Met drie dames werd een poule 

Winnaars BC Mixed:
DD3 2de plaats Marije Daems en lisa van 
Vijfeijken.  HD3 2de plaats  Martin Kuijpers en 
Teun vd Vorst

Anne van Leuken en Sebastian Huvenaars 
HBB Kampioenen 2018
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HBB 60 jaar

Jubileumtoer-
nooi HBB 
60 jaar
Door Ruud Fransen

Op zaterdag 1 september, 
dus direct bij aanvang van 
het nieuwe seizoen, organi-
seert de H.B.B. een jubile-
umtoernooi.
Uitgangspunt is om gewoon 
lekker te badmintonnen en 
er een heel gezellige dag 
van te maken. Nodig ook je 
familie en vrienden uit die 
eens kennis willen maken 
met onze mooie sport. Zij 
worden natuurlijk niet sa-

men met of tegen een 
TOP-klasse speler ge-
plaatst, zoals gezegd het 
moet vooral leuk zijn.
Ook tussen de wedstrijden 
door is er van alles te doen 
zodat je je echt geen se-
conde hoeft te vervelen.
Het zou fantastisch zijn als 
wij vanuit BC Mixed mas-
saal reageren. Geef je dus 
zo spoedig mogelijk op zo-
dat wij als jubileumcom-
missie verder kunnen met 
de organisatie van dit
nu al legendarisch toer-
nooi!

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

Inschrijven kan via jubile-
um@hbbbond.nl.
Kosten: €5,- inclusief con-
tumptie. 

Namens de jubileumcom-
missie
Ruud Fransen

PS Dit is natuurlijk niet de 
enige jubileumactiviteit. 
Later in het jaar zullen er 
nog andere activiteiten
plaatsvinden, houdt dus 
onze website en social me-
dia in de gaten!

De jubileumcommissie van de HBB. vlnr: Bas Buiter, Miriam 
van Leuken, Ruud Fransen en Erwin Bouderwijns

lopen competitieseizoen 
gehuldigd door de voorzit-
ter van de BCS en tevens 
lid van onze vereniging, 
Ferry Tabor. Natuurlijk was 
er ook een groot deel van 
ons kampioensteam Mixed 
6 aanwezig en tevens het 
bestuur en de competitie-
leider. Marlie was weer ge-
vraagd om alles op de foto 
vast te leggen. Alles bij el-
kaar een gezellige leuke 
middag. Als verassing kre-
gen we uit de mond van 
Doddy Arie van Smashing 
Bruang (winnaars van de 
sportiviteitbeker van het 
vorige seizoen) te horen 
dat we als BC Mixed dit 
jaar als derde zijn geëin-
digd, met een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,61. Dit 
is een bijzonder knappe 
prestatie voor een club 
met 8 competitieteams. 
Een groot compliment aan 
al onze competitiespelers 
is dan ook meer dan te-
recht!!!

Sportieve groet,
Ruud
VCL en fan van BC Mixed.

De kampioenen werden gehuldigd. 
Boven 1: Kampioen tweede klasse II, Mixed 6: Remco Dries-
sens, Angela Zijlmans, Rob Slaets, Gert Lahaije en niet op de 
foto Sabitri Heesakkers. 2: Tweede plaats Beker 4, Marianne 
van Dijk, Dennis Verleisdonk, Ronald Hertogs, Ruud Meulen-
dijks, Monique van Bommel en Suzanne Bouman
Onder links: Doddy Arie reikt de sportiviteitsbeker uit aan win-
naar BCV. Onder rechts: Tweede plaats Beker Overgangsklas-
se, Anne Swinkels, niet op de foto Rob Hollanders, Johan Pen-
ninx en Evi van Rixtel
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jeugdlid geweest bij BC 
Mixed, Leon heeft 7 jaar 
jeugdcompetitie ge-
speeld.”

Je speelt nu op vrijdag 
recreatief, maar hebt 
vroeger wel competitie 
gespeeld….ook nog wat 
gewonnen?
Jazeker, ik heb 15 jaar met 
veel plezier competitie 
gespeeld, in ’87-’88 zijn 
we kampioen geworden in 
de 2e Klasse II met Ellen 
Toussaint (v Leuken), Mar-
garet Vogels, Andy vd 
Boogaard en Arne Verhof-
stad.

Ook ben ik 1 keer beker-
winnaar geweest in de 
C-Klasse samen met Pe-
ter van Leuken, Henny 
Spaan, Josephien van 
Riet, Sabitri Heesakkers, 
en Lianne Swinkels
Verder ben ik Clubkampi-
oen geweest in de HE B.

Mijn badmintonsuccessen 
in een notendop….”

Kun je me tot slot uitleg-
gen wat de kracht van 
een teamsport is en wat, 
volgens jouw, de kracht 
van BC Mixed is?

Ik denk dat de kracht van 
een teamsport in het alge-
meen zit in het feit dat je je 
kunt optrekken aan een 
sterke partner, maar je 
kunt ook de ander optrek-
ken naar een hoger ni-

Seizoen 1982-1983, Mixed 2 tweede klasseIII: Jan Driessens, 
Dora Polman, Paul Beekman, Dorry v Rhijn, Wim van de Wil-
denberg en Marjo Habraken.

Seizoen 1997-1998, Mixed 7 derde klasse I: Paul Beekman, An-
nie Verbrugge, Toon Boetzkes, Annie Boetzkes en Dora Polman

De heren van Mixed 4, kampioen in de tweede klasse, in het 
seizoen 1987-1988. Geheel links Paul Beekman, daarnaast 
Andy vd Boogaard. Teller: Arno Verhofsad

Interview met....

Paul, om maar meteen 
met de deur in huis te 
vallen. Waar en wanneer 
is jouw badmintonavon-
tuur begonnen?
“Eigenlijk speel ik het 
spelletje al langer dan 40 
jaar, ik heb mijn eerste 
shuttle geslagen bij Con 
Brio, die speelde toen nog 
in de gymzaal bij  de Leo-
nardusschool aan de wet-
houder Ebbenlaan in Hel-
mond. Volgens mij heeft 

Op 21 April 2018 vierde hij zijn 40-jarige jubileum bij 
BC Mixed en werd hij thuis verrast met een slag-
roomtaart. In deze Minimiks een interview met jubi-
laris Paul Beekman.

mijn broer me overge-
haald om eens mee te 
gaan, dat weet ik eigenlijk 
niet meer precies. Voor 
mijn trouwen heb ik ook 
nog enkele jaren honkbal 
gespeeld bij MULO, daar-
na ben ik gaan badmin-
tonnen bij Con Brio.

Na ons huwelijk in 1972 
zijn Petra en ik in Beek en 
Donk gaan wonen en ben 
ik lid geworden bij BC 

Mixed. We speelden toen 
nog in ’t Anker aan de 
Pater Vogelstraat. Na 
enkele jaren ben ik over-
gestapt naar Flying Rac-
kets, dit was echter geen 
groot succes. Vlak vóór 
mijn vertrek naar Flying 
rackets in 1975 ben ik nog 
een jaar secretaris ge-
weest bij BC Mixed. Op 21 
April 1978 ben ik terugge-
keerd en tot op de dag van 
vandaag met plezier blij-
ven spelen.

Is er verder nog iemand 
in het gezin die badmin-
ton speelt of gespeeld 
heeft?
“Petra en ik hebben een 
dochter en een zoon, Da-
niëlle en Leon. Beiden zijn 

Paul Beekman
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Geschiedenis 
Mixed op een 
rijtje gezet 
Door Rien van Kessel

In de loop van de jaren zijn 
verschillende geschiede-
nis-verhalen geschreven 
over Mixed en over het bad-
minton. Daarna weer aan-
vullingen en ook nog losse 
artikelen. Deze stonden op 
oude pc's met kopieën op 
externe harde schijven, 
usb-sticks en in de Cloud. 
Kortom een lichte chaos. 
Om deze teksten in het 
Mixed archiefsysteem te 
krijgen zonder oude versies 
te kopiëren, dubbele tek-
sten te krijgen of unieke 
teksten te deleten, vergde 
dat erg veel uitzoekwerk. 
Uiteindelijk kreeg ik een lijst 
artikelen waar ik positief 
van schrok.  
De geschiedenis van Mixed 
bestaat (momenteel) uit 44 
artikelen en de geschiede-

BC Mixed schrijft geschiedenis

Een kasver-
slag uit 
1962.
Zaken uit 
het rijke 
archief 
van Mixed.

nis van het badminton uit 
19 artikelen. Deze artike-
len vormen een onderdeel 
van de grote geschiedenis 
en nu dus ook digitaal. 
Maar omdat alles in Word 
en het archiefsysteem is 
bewaard als 'losse artike-
len' is deze geschiedenis 
ook flexibel. Of te wel, kan 
te allen tijde worden aan-
gevuld. En dat gebeurt nu 
al. Voorbeeld; bij het arti-
kel over 25 jaar jeugdkam-
pen worden de groepsfo-

(feest)zaal van Heinsbergen 
waar Mixed begon met bad-
mintonnen in 1961 

to's van die kampen bij el-
kaar gezocht en bij dat ar-
tikel gevoegd. En zo krij-
gen alle 44 en 19 artikelen 
in de loop van de tijd aan-
vullingen die de geschie-
denis nog interessanter en 
leuker maken. 
Mixed heeft een lange, rij-
ke en interessante ge-
schiedenis en veel materi-
aal is bewaard gebleven. 

In 1994 wist BC Mixed d’n HBBer van de C-klasse te winnen. V.l.n.r.: Peter van Leuken, Paul 
Beekman, Henny Spaan, Josephien van Riet, Sabitri Heesakkers en Liane Martens. 

veau. Zo kun je samen 
voor het beste mogelijke 
resultaat gaan.

 De kracht van BC Mixed 

is dat er een gemoedelijke 
en ongedwongen sfeer 
hangt. Het is een club 
waar iedereen zichzelf kan 
zijn, en waar gezelligheid 
en sportiviteit voorop 
staan.

Beste Paul, ik wil je nog-

maals feliciteren met dit 
mooie jubileum en bedan-
ken voor dit interview. Ik 
spreek denk ik namens 
iedereen als ik zeg dat we 
je nog vele gezonde bad-
mintonjaren toewensen.
 
Katja
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WK Rusland  

Het WK Voetbal 2018 is alweer ruim een week aan de 
gang bij het uitkomen van deze Minimiks, maar ter-
wijl ik achter mijn laptop dit stukje aan het schrijven 
ben is het bekendste toernooi van de wereld pas 3 
dagen bezig. Het wordt, zoals jullie allemaal onge-
twijfeld weten, gehouden in Rusland dit jaar en ik 
kan als gaatjesschrijver niet achterblijven hier wat 
over te melden in deze prachtige Minimiks.

Allereerst is het natuurlijk 
verschrikkelijk jammer dat 
Nederland niet meedoet 
aan deze editie. Er is al 
veel over gezegd en ge-
schreven, misschien al TE 
veel. Maar het blijft erg 
jammer, alleen al om de 
gezelligheid en de saam-
horigheid te voelen samen 
als 1 man achter Oranje te 
staan. Want wat hebben 

we toch een voorpret met 
z’n allen en wat is het toch 
gezellig om wat oranje 
slingers op te hangen in 
huis en op de speeldag 
zelf oranje shirts aan te 
doen, je onder te smeren 
met rood-wit-blauwe stre-
pen en ondergedompeld 
te worden in de welbeken-
de oranjegekte. Met de 
hele familie voor de buis, 

in het uitgaansleven, waar 
de uitbaters grote scher-
men opzetten om zoveel 
mogelijk mensen te lokken 
naar hun etablissement 
om daar schouder aan 
schouder de wedstrijd te 
beleven, op andere plek-
ken in het land waar ver-
schillende festiviteiten 
worden georganiseerd om 
iedereen mee te laten va-
ren op het feest wat Ne-
derlands voetbal heet.

Maar helaas niets van dit 
alles dit jaar. Ik ben zelfs 
een beetje jaloers op mijn 
collega die van Spaanse 
komaf is en vandaag al de 
hele dag uitkijkt naar van-
avond wanneer haar 
Spanje de eerste wedstrijd 
speelt tegen Portugal, ze 
moet vlug naar huis, kan 
geen minuut langer blijven 
want er moet `Spaanse` 
sfeer bij haar thuis gecre-
eerd worden. Dus ipv 
oranje shirtjes en slingers 
hangt de Spaanse vlag uit 
het raam en wordt er gaz-
pacho, tortillas en paëlla 
gegeten en mojito’s en 
Sangria gedronken. Van-
avond komen 8 bevriende 
Spaanse echtparen met 
hun gezin, vast allemaal 
gekleed in een rood met 
geel shirt, rood met gele 
strepen op het gezicht, bij 

We zijn er niet bij, wat NU?
Door Katja van der Vorst
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Geschiedenissen op website
Door Rien van Kessel

In plaats van de oude geschiedenis-tijdlijn van Mixed, 
staan er nu beknopte geschiedenissen van Mixed en 
van het badminton op de website.

Je kunt deze vinden door naar de website van Mixed 
te gaan www.bcmixed.nl en dan ‘over mixed’ aan te 
klikken. In het uitklapschempje klik je vervolgens op ‘geschiedenis’ en dan op bc.
mixed of badminton.

Denk alleen al aan de 
honderden foto’s en de di-
verse geschiedschrijvin-
gen. De archiefkommissie 
is al geruime tijd bezig om 
het reeds bestaande digi-

tale archief te ordenen en 
te rubriceren en het ana-
loge archief te digitalise-
ren. Voor geïnteresseer-
den een walhalla.  
Op 25 mei is de wet op de 

privacy ingegaan. De ge-
dachte van de archiefkom-
missie om het digitale ar-
chief van Mixed open te 
stellen voor geintereseer-
den, wordt daardoor moei-
lijker. 

Website

Open Buddy toernooi

Op 5 juli 2018 organiseert B.C. de Ganze-
veer voor zowel de jeugd als de senioren 
een Open Buddytoernooi in Multifunctio-
neel Centrum De Dreef. Leden mogen op 
deze avond zoveel mogelijk vrienden uit-
nodigen om een keer gezellig te komen 
badmintonnen. Ook mensen die niet uit-
genodigd worden door een van onze le-
den mogen op deze avond een keer gratis 

komen badmintonnen. De jeugd speelt 
van 19.30 uur tot 20.30 uur en de senio-
ren van 20.30 uur tot 22.30 uur. Omdat dit 
tevens de laatste speelavond voor de zo-
mervakantie is, vieren we na afloop van 
het toernooi nog een gezellig feestje in de 
kantinte. Hierbij ziijn onze gasten uiter-
aard ook van harte welkom. 
Ook jullie zijn van harte welkom. 
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Het grootste voetbaltoer-
nooi van de wereld, en één 
van de grootste sporteve-
nementen ter wereld, het 
WK voetbal is vorige week 
begonnen met de wed-
strijd Rusland – Saoedi 
Arabië. Ondanks de pijnlij-
ke afwezigheid van Neder-
land is er binnen BC Mixed 
een WK Pool opgezet om 
het WK toch dat beetje ex-
tra te geven. 23 deelne-
mers dingen mee naar de 
titel beste voetbalkenner 
van BC Mixed en hopen 
om aan het eind van het 
WK een geldprijs in ont-
vangst te kunnen nemen. 

WK Pool 2018   

Wie kroont zich 
tot voetbalken-
ner van BC 
Mixed
Door Bas Fransen

Een paar feitjes:
- Volgens de leden 
van BC Mixed wordt Duits-
land wereldkampioen. 
Maar liefst 9 van de 22 
deelnemers zien hen aan 
het eind van het toernooi 
de beker omhoog houden. 
Frankrijk en Brazilië vol-
gen beide op gepaste af-
stand met 5 uitverkiezin-
gen.
- Er is veel vertrou-
wen in Neymar Jr. De top-
speler van Paris Saint 
Germain en Brazilië is pas 
net terug van een blessure 
maar wordt toch als de 
topscorer van het WK aan-
gewezen door 6 deelne-
mers. De namen van Grie-
zmann en Messi zijn res-
pectievelijk 5 en 4 keer in-
gevuld op de formulieren.
- Sergio Ramos 
van Spanje heeft een min-
der positieve reputatie 
daar 6 deelnemers ver-
wachten dat hij gedurende 
het WK een rode kaart 
gaat pakken. Pepe volgt 
op een tweede plaats met 
3 stemmen. Ook de na-
men van onder andere Lo-
zano, Mascherano, Pogba 
en Iniesta worden ge-
noemd.
- Onze zuiderbu-
ren België gaan volgens 
de deelnemers stranden in 
de kwartfinale. Maar liefst 

18 van de 22 deelnemers 
heeft België er in die ronde 
uit laten vliegen. 4 deelne-
mers verwachten dat ze 
pas in de halve finale ver-
liezen en alleen Paul van 
de Vegt ziet ze het WK 
winnen. 
- Er gaan mis-
schien een paar verras-
sende landen al af vallen 
in de poulefase. Volgens 
Canto eindigt het voor Uru-
guay al na de eerste drie 
wedstrijden. Volgens Ton 
ligt Portugal er al zo vroeg 
uit en volgens Toon, Rob, 
Lieke en Jan verlaat Co-
lombia het toernooi al na 
de groepsfase.
De standen en voorspellin-
gen van de Mixed deelne-
mers worden verspreid via 
de mail en zullen ook op 
de vrijdag te vinden zijn in 
de kantine. Zo nu en dan 
zal er ook een statusup-
date te vinden zijn op onze 
social media.

hen huis, om te kijken naar 
de wedstrijd. Er wordt ge-
schreeuwd, gezongen, ge-
geten, gedanst en olé ge-
roepen….. en wij?? Wij 
zijn niet uitgenodigd op het 
mooiste voetbalfeestje 
van de wereld.

Sommigen van ons hou-
den oprecht van voetbal 
en kijken de wedstrijden 
vol spanning en vermaak, 
maar veruit de meesten 
van ons zijn alleen geïnte-
resseerd als het Neder-
lands elftal speelt en laten 
de rest van de wedstrijden 
vlug aan zich voorbij gaan.

Dus wat moet ik nou schrij-
ven over het WK voetbal in 
Rusland? Ik bedacht om 
dan wat te schrijven over 
de feitjes van dit WK. Zo 
hoop ik de meesten toch 
te kunnen verleiden dit 
stukje te lezen. Want zoals 
alle mannen natuurlijk we-
ten, VROUWEN HEBBEN 
GEEN VERSTAND VAN 
VOETBAL dus zal ik me 
niet wagen aan analyses 

en voorspellingen van de 
wedstrijden.

Feiten:

Wist u dat…….dit jaar in 
Rusland het 21e WK wordt 
gehouden
Wist u dat…….IJsland 
met zijn 335.000 inwoners 
het land is met het kleinste 
inwonersaantal wat mee 
doet aan het WK
Wist u dat…… Ook Pa-
nama debuteert. Presi-
dent Juan Carlos Varela is 
misschien wel het geluk-
kigst hiermee van ieder-
een en geeft prompt alle 
Panamezen een dag vrij 
na de gewonnen kwalifica-
tie.
Wist u dat…….het 32 jaar 
geleden is dat Nederland 
zich niet wist te kwalifice-
ren voor een WK
Wist u dat…….er 208 lan-
den deelnamen aan de 
kwalificatie van het WK 
2018
Wist u dat…….Brazilië 
het WK al 5 keer heeft ge-
wonnen

Wist u dat……. De groot-
ste uitslag tijdens de WK 
kwalificaties is 31 - 0 in de 
wedstrijd tussen Australië 
- Amerikaans Samoa in 
2001
Wist u dat…….er 12 
sportstadions worden ge-
bruikt voor alle wedstrij-
den in 11 speelsteden tij-
dens het WK in Rusland
Wist u dat…….er meer 
als 600 miljard Roebel is 
geïnvesteerd in de infra-
structuur van Rusland om 
alles soepel te laten verlo-
pen, is dus ongeveer 8,2 
Miljard Euro. (Heb ik ook 
niet dagelijks in mijn porte-
monnee)
Wist u dat…….21% van 
alle poules die gehouden 
worden ter wereld, Brazilië 
als WK kampioen hebben 
genoteerd
Wist u dat…….Duitsland 
met de meeste doelpunten 
uit de kwalificatie is geko-
men namelijk met 43 doel-
punten voor en 4 tegen
Wist u dat…….ik alweer 
klaar ben met dit stukje

Ik wens iedereen heel veel 
kijkplezier en hoop (als 
echte voetballiefhebber, 
want ik heb er dan wel 
geen verstand van maar ik 
hoor bij het selecte groep-
je wat de meeste wedstrij-
den ziet ook al doet Ne-
derland niet mee) dat we 
er de komende jaren weer 
gewoon bij zijn….

Hup Holland Hup….KatjaMixedleden tijdens WK 2014 Nederland-Spanje
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde    

BC Mixed had voor het 
nieuwe seizoen tien senio-
renteams opgegeven voor 
de competitie. Dat was 
toen het maximum, maar 
de HBB ging akkoord. Wel 
werd er in het nieuwe sei-
zoen met een anders shut-
tle gespeeld, voortaan met 
de Mavis 300 slow. En er 
kwamen nieuwe bonds-
kaarten, nu met pasfoto.
De bekerwedstrijden wer-
den gespeeld volgens het 
rallypointsysteem (het hui-
dige systeem). Blijkbaar 
was de tijd nog niet rijp 
daarvoor, want dat ging 
niet door. Dus verder met: 
“tweede service!”.

Mixed 1 was kampioen ge-
worden, dat betekende in 
het nieuwe seizoen weer 
spelen op het hoogste ni-
veau, de Hoofdklasse. 
In de bekercompetitie, met 
het rallypointsysteem, wist 
Mixed in de C klasse de 
beker binnen te halen, met 
o.a.: Sabitri Heesakkers en 
Maikel Iven. De beste 
competitiespeler was Wim 
vd Wildenberg met 97%, 
gevolgd door Roger van 
Lieshout met 93 %. Bij de 
dames won Brigitte Snij-
ders met 82% net voor 
Marlie Fransen die 77 % 
wist te halen. 
Van de 51 competitiespe-

lers en –speelsters van 
toen zijn er nog 18 actief 
bezig met badminton.

Wetenswaardigheden: 
Wim van Hoof kreeg een 
receptie aangeboden van-
wege zijn 25 jaar HBB be-
stuurslid. Het Mixed be-
stuur bezocht die receptie, 
overigens ook vele leden 
van Mixed waren toen in 
de Cityhal aanwezig. De 
lotto, om de feestavond 
mogelijk te maken was 
weer terug van wegge-
weest. Margret Vogels 
nam die taak op zich. Dan 
stopten Mari Donkers, Jan 
Coppens en Rob Slaets 
met badminton, zij werden 
Niet Spelend Lid. 

Intussen hadden vier le-
den van BC Mixed enkele 
maanden een badminton 
begeleiders cursus ge-
volgd in Geldrop en op 
zondag 20 juni was 
het examen. Eerst 
schriftelijk en later 
praktijk en dat be-
stond uit het organi-
seren van een toer-
nooi, waaraan 
jeugd en senioren, 
maar ook beginners 
en gevorderden 
met elkaar speel-
den.
Het bijzondere aan 

deze cursus was dat voor 
het eerst leden van de 
HBB bij de NBB een cur-
sus mochten volgen. Voor-
heen was dat niet mogelijk, 
men moest tijdelijk lid wor-
den van een NBB vereni-
ging om een cursus te vol-
gen. 
De bonden kregen meer 
respect voor elkaars werk 
en enkele jaren later is er 
in Helmond zelfs een cur-
sus gegeven door NBB 
mensen voor HBB leden. 
Overigens, de Mixed le-
den, Ruud en Marlie Fran-
sen en Sandra en Jan 
Driessens waren allemaal 
geslaagd. 

Humor van toen: 
Jongejans: “Hoe kun je nu 
overal rondvertellen dat ik 
een stommeling ben?”
Oudejans: “Sorry, ik wist 
niet dat je dat geheim wilde 
houden!: 

De plant en zijn verhaal    

Paradijsvogel
Door Tom Poppelaars
Wa is ie toch skon hè! Ja deh is ie joah.
Hij lekt krêk op unne paradijvoggel, of zo’n ijsvug-
gelke, witte nie? Wa moet ik er nog meer over zeg-
geh? Ja niks, gewoon kei skon wanne!
Krêk zo ist.
Dus… Geniet ervan, en van het mooie weer natuurlijk.
Wel in de winter binnen zetten he, deze kanjer. Anders bevriest ie.
Ook te krijgen voor in de vaas. Ook kei mooi.

I love it.
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Overheerlijke wraps met ‘kip in een krokant 
jasje’, mexicaanse groenten en sla
Mijn favoriete gerecht, overigens vooral om op te eten en niet zozeer 
om te koken… ;-), bestaat uit wraps, mexicaanse groenten, sla, 
kip(pendijfilet) in een krokant jasje en (als je echt een beetje gezond 
wilt doen) komkommer en tomaat. Eenvoudig klaar te maken en toch 
errug lekker! 

Wat heb je ervoor nodig: 
-een pak wraps (maat M of L afhankelijk van de grootte van de wraps 
die je wilt maken); 
-een pak kipfilet (400 gram, afhankelijk van aantal personen) of kip-
pendijfilet (mijn voorkeur, want lekkerder/malser); 
-2 el olie;
-een pakje ‘crispy chicken’ seasoning mix (Santa Maria); 
-kropje sla; 
-een blik mexicaanse groentenmix; 
-komkommer; 
-lekkere tomaatjes. 

Het gerecht is eenvoudig klaar te maken met de volgende stap-
pen: 
1.Verwarm de oven voor op 225 graden;
2.Snijd de kip(pendij)filet in stukjes en doe deze in een kom;
3.Voeg 2 el olie toe en de inhoud van de Crispy Chicken Seasoning 
mix en roer en verdeel de kruidenmix gelijkmatig over de kip; 
4.Verdeel de stukjes kip (die nu dus als het goed is een ‘kruiden jas-
je’ hebben) over een ingevette ovenschaal en bak deze in ongeveer 
15 min. in de oven goudbruin (er ontstaat een mooi krokant korstje); 

5.In de tussentijd kan je de mexicaanse groentenmix opwarmen, 
het kropje sla en de komkommer / tomaatjes wassen, zodat deze 
klaar staan; 
6.De wraps kunnen opgewarmd worden in de oven of magnetron 
(kort verwarmen is voldoende); 
7.Leg wat krokante kip in de opgewarmde wraps, wat groente en 
sla erbij (en naar eigen inzicht een sausje) en voila een simpel, 
maar overheerlijk maaltje! 

Groetjes Martin Kuijpers

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van 

Martijn Coppens.
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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 van der Vorst bereid gevon-
den de vragen te beantwoorden. 

Mijn naam is Teun van der Vorst en 
ik ben gevraagd om deze keer mee 
te doen aan “Wat een Vraag!” wat ik 
natuurlijk erg leuk vind….Hier is het 
intro en de antwoorden op mijn vra-
gen Ik ben 42 jaar, geboren op 20-8-
1975 in het mooie Helmond, waar ik 
nog steeds met veel plezier woon.
Ik ben sinds 10 september 2003 ge-
trouwd met Madelon en we hebben 2 
kinderen, Neva van 12 en Rune van 
10 jaar die ook allebei badmintonnen 
bij BC Mixed. Ik speel zelf sinds 2014 
bij BC Mixed, in mijn jeugd heb ik bij 
BC Rally gespeeld, die club bestaat 
nu niet meer. Op het moment zit ik 
aan tafel bij mijn vader en moeder 
thuis voor vaderdag terwijl ons Kat-
ja me dit interview afneemt.

Laten we beginnen me het beant-
woorden van de vragen.

Vraag 1: Wat vind je het vervelend-
ste klusje in huis?
Ik heb een hekel aan wassen en strij-
ken, weet eerlijk gezegd niet eens hoe 
de wasmachine werkt….Gelukkig heb 
ik een vrouw die dat niet erg vindt, dus 
zij wast en strijkt thuis en ik kook, want 

dat kan zij dan weer niet!
 
Vraag 2: Zijn er programma’s waar-
voor je thuis blijft?
Ik blijf nergens voor thuis, neem wel 
verschillende dingen op die ik later dan 
ook zeker terugkijk. “Expeditie Robin-
son” wordt op de voet gevolgd, en “de 
vloer op” kijken we ook altijd. Verder kijk 
ik veel Netflix, de serie “Safe” is op het 
moment favoriet.
 
Vraag 3: Is er een restaurant waar je 
heel graag zou willen eten of waar je 
heel graag eet?
The Jane van Sergio en Nick in Antwer-
pen, daar zou ik heel graag eens willen 
eten. Dat staat op mijn to-do-list maar 
dan moet ik nog even doorsparen, res-
taurants waar ik wel regelmatig kom zijn 
MOJO waar we sushi eten met het ge-
zin en vorige maand hebben we bij 
VANE in Eindhoven met vrienden gege-
ten, dat was ook erg leuk.
 
Vraag 4: Landen waar je nog heen 
zou willen en waarom?
Madagascar staat bovenaan de lijst, we 
zijn vorig jaar naar Costa Rica geweest 
en daar hebben we voor het eerst ken-

nis gemaakt met de prachtige Flora en 
Fauna van dat land. Madagascar schijnt 
minstens zo mooi te zijn dus we kunnen 
niet wachten om daar heen te gaan. 
Verder willen we graag nog naar Tanza-
nia en Kenia voor “the big 5” en de Ma-
lediven om te gaan duiken en als het 
kan wil ik ooit in mijn leven nog eens 
gaan duiken met een walvishaai

Vraag 5: Heb je broers/zussen?
Ik heb een zus en ze is maar liefst 5 jaar 
ouder dan ik! Ze zit op het moment te-
genover me dit interview af te nemen. 
We hebben een goede band samen en 
doen veel dingen met elkaar waar we 
allebei erg van genieten.
 
Vraag 6: Zijn er dingen waar je prin-
cipieel voor of tegen bent?
Ik vind het afschuwelijk hoe de wereld-
zeeën vervuild worden met plastic. Elke 
minuut wordt er een vrachtwagen aan 
plastic in de zee geloosd. Ik gebruik het 
zo min mogelijk en we scheiden thuis 
strikt de plastic. Boyan Slat, een Neder-
landse jongen uit Delft heeft de organi-
satie “the ocean clean up” opgericht. 
Hopelijk worden mensen zich wat meer 
bewust van het feit dat het zo echt niet 
langer kan.

 Vraag 7: Welke eigenschap zou je 
NIET aan jezelf willen veranderen?
Mijn betrokkenheid: Ik ben actief in ver-
schillende organisaties, op school, in 
de buurtvereniging, op de badminton-
club en ik moet je zeggen dat ik alles 
even leuk vindt.
 
Vraag 8: Welke apps gebruik je vaak 
en veel?
De mailapp voor werk en plezier, ook 
de Netflix app wordt regelmatig beke-
ken. De app Disney tsum tsum (dat is 
een spelletje) wordt al jaren veel ge-
bruikt. Verder de gebruikelijke app’s , 
google, insta, Fb en what’s app.
 
Vraag 9: Wat voor opleiding heb je 
gedaan en wat voor werk doe je?
Ik heb het HLO. in Blerick gevolgd, dat 
is een laboratorium opleiding. Daarmee 
heb ik eerst in een diergeneeskundig 
instituut gewerkt waarna ik nog enkele 
jaren HIV onderzoek heb gedaan in 
Amsterdam. Ik heb enkele jaren griep-
vaccins ontwikkeld in Boxmeer en daar-
na hartkleppen ontwikkeld op de TU in 
Eindhoven. Uiteindelijk ben ik in Veghel 
terechtgekomen waar ik nu met veel 
plezier teamleider ben van een microbi-
ologisch en biochemisch lab.
 
Vraag 10: Wie wordt de WK kampi-
oen in Rusland 2018?
In de Mixed poule heb ik Duitsland op 
de eerste plek gezet. Ik baal er echt 
enorm van dat Nederland niet mee doet 
en hoop dat dit echt nooit meer voor-
komt. Verder hoop ik dat IJsland heel 
ver komt, want dat vind ik een frisse en 
leuke ploeg om te zien.
 
Groetjes Teun
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tot mixed 5. Toen de keu-
ken dicht was en ook het 
dessertbuffet door Anniek 
leeg was geplunderd werd 
er naar café Gij & Ik gerold 
om daar tot in de nacht lek-
ker door te kletsen en pil-
sen. We kijken nu al weer 
uit naar volgend ‘seizoen’ 
(lees: teamuitje).

Seizoensafslui-
ting Mixed 4

Teamuitjes

Zaterdag 16 juni sloot 
Mixed 4 het badmintonsei-
zoen 2017/2018 af met een 
teamuitje. Aan het eind 
van de middag werd er 
verzameld op landgoed d’n 
Heikant voor een rondje 
boeren midgetgolf. Al-
thans, dat was de bedoe-
ling. Een kwartier na de 
afgesproken tijd hadden 
we namelijk nog steeds 
niets van Martin en Marije 
gehoord die samen vanuit 
Gemert binnendoor zou-
den fietsen. Na een belle-
tje kwamen we erachter 
dat onze twee helden de 
weg kwijt waren, geen wer-
kende google maps had-
den en dat er zelfs al per 
ongeluk een alarmlijn van 

112 gebeld was. Evi, An-
niek, Bas en Bas begonnen 
zich al langzaamaan voor 
te bereiden op twee licht 
chagrijnige teamgenoten. 
Gelukkig heeft een jaar ge-
mengd dubbelen zijn 
vruchten afgeworpen en 
wisten Martin en Marije ge-
heel rustig en zelfs glimla-
chend uiteindelijk de weg 

te vinden. Het boeren mid-
getgolfen zelf vooral veel 
lachen en gezelligheid, 
want veel talent bleken we 
daarin niet te hebben. Op 
zeker de helft van de ba-
nen werd het de bal voorbij 
het obstakel gelegd omdat 
niemand er in slaagde om 
de bal erdoorheen of er 
overheen te krijgen. Bij 

Door Bas Fransen

sommige obstakels lag dat 
niet aan ons, maar aan de 
baan zelf, dat geloven we 
zelf in ieder geval graag. 
Bas L en Marije bleken een 
beetje meer talent te heb-
ben en met een eindsprint 
pakten zij de winst. Na het 
midgetgolfen werd het 
teamuitje voortgezet bij de 
Keizer op het Ridderplein 

in Gemert. Onder het ge-
not van verschillende spe-
ciaal biertjes of wijntjes en 
een heerlijk tapasmenu 
werd het seizoen nog eens 
besproken. Ook werd de 
doelstelling voor volgend 
seizoen vastgezet: Kampi-
oen in de eerste klasse. 
Helaas zijn we dan wel een 
soort van gedegradeerd 

Een Sportief dagje voor Mixed 6!

Na heel wat keren het on-
derwerp teamuitje bespro-
ken te hebben, zijn we uit-

eindelijk met behulp van 
‘datumprikker’ tot een da-
tum gekomen. Remco had 

Door Angela Zijlmans

niet gereageerd dus die 
maar persoonlijk bena-
derd. De datum van han-
delen: 16 juni 2018.
Het beloofde een heel 
sportieve dag te worden, 
het WK-voetbal was be-
gonnen. Wij zijn ook wel 
sportief maar dan toch het 
liefst op de baan. Om toch 
allemaal te kunnen drinken 
(lees: gezellig mee te kun-
nen doen), hadden we be-
sloten in de buurt te blijven 
zodat het voor iedereen te 
doen was om de afstanden 
te fietsen.
Het startschot werd gege-
ven bij Café Thuis met kof-
fie/thee en gebak. Dat was 
niet zomaar een gebakje, 
het was een stevige bo-
dem voor de rest van de 
middag. Vanuit Thuis werd 
het stevig trappen naar het 
Bavaria Brouwerijcafé 
doordat er een beetje te-
genwind stond. De heren 
werden daar positief ver-
rast met het ontvangst op 
het toilet. Een paar mooie 
dames stonden hen daar 

Op het terras bij Bavaria Brouwerijcafé.
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de 5 gerechtjes die al be-
steld waren. Dat is hem 
dus geen tweede keer 
meer overkomen die 
avond.
Na nog een rondje van de 
dessertbuffet, zijn we te-
rug gefietst naar Beek en 
Donk om bij Dave af te 
sluiten met nog wat drank-
jes.

Bossche Bad-
minton Federa-
tie Senioren 
Slot toernooi in 
Vlijmen
Door Angela Zijlmans

Afgelopen zondag 10 juni 
was het eindtoernooi in 
Vlijmen van de Bossche 
Bond. Met een gemêleerd 
gezelschap zijn we afge-
reisd richting Den Bosch. 
Anita (BC Gemert), Roel 
(BC Bakel) en Martin en ik.
Het toernooi begon om 
9:00 uur met de single par-
tijen. Daar hadden wij ons 
niet voor ingeschreven en 
dus konden we nog een 
uurtje langer in bed blijven 
liggen. Om 10:00 uur kwa-
men we aan in Vlijmen en 

Badmintontoernooi Vlijmen

na ons te hebben omge-
kleed en op de wedstrijd-
schema’s te hebben geke-
ken was het tijd voor een 
kopje koffie/thee. De dub-
belpartijen zouden pas om 
10:30 uur beginnen. Weer 
terug in de zaal zaten we 
op ons gemak op de bank 
tot bleek dat we de eerste 
oproep gemist hadden en 
dus na een tweede keer 
oproep met spoed naar de 
baan moesten. 
Daar aangekomen bleek 
dat we met witte shuttles 
mochten spelen die veel 
lichter waren dan de gele 
shuttles waar wij sinds eni-
ge seizoenen mee spelen. 
Dit was wel heel anders 
spelen en Anita en ik had-
den toch wel een halve 
wedstrijd nodig om eraan 
te wennen. Dit was helaas 
te laat om de partij nog te 

kunnen winnen (de tegen-
standers waren ook ge-
woon beter). In de tweede 
partij ging het al een heel 
stuk beter tot de teller er 
een potje van maakte en 
wij helemaal uit ons spel 
werden gebracht door tel-
ler en tegenstanders. In 
een poule van drie, twee 
partijen verloren.
De heren deden het niet 
veel beter, ze haalden wel 
meer punten per partij dan 
wij maar ook zij konden 
niet winnen. Zij speelden in 
een poule van vier en heb-
ben drie partijen gespeeld.
Na nog een single ronde 
was het tijd voor de ge-
mengd dubbels. Anita en 
Roel speelden in een an-
dere poule als Martin en ik. 
Wel hebben we allemaal 
vier partijen gespeeld. Ani-
ta en Roel wisten nog één 

Bij Dave van de Burgt

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

op te wachten. Gezien het 
aantal glazen dat werd ge-
ledigd was een frequent 
bezoek aan het toilet ge-
rechtvaardigd maar eigen-
lijk wilde de heren bij iede-
re dames even hun be-
hoefte doen.
Na de welkome versnape-
ringen: rosé, witte wijn met 
ijs, Ayinger Bräuweisse, 
Ayinger Urweisse en ge-
wone pilsjes en een gezel-
lig praatje werd het tijd om 
naar Gemert te fietsen 
waar een tafel gereser-
veerd was bij De Keizer. 

Daar aangekomen kwa-
men we nog meer Mixers 
tegen die hetzelfde idee 
hadden op dezelfde dag 
zonder dat we dat van el-
kaar wisten. Daar zal ook 
wel iets over in staan in 
deze Minimiks.
We hadden een hele menu 
kaart om Keizertjes uit te 
kiezen maar niet meer dan 
5 verschillende per ronde. 
In de eerste ronde was 
Remco de laatste met be-
stellen in plaats van dat hij 
kon kiezen uit de hele 
kaart moest hij kiezen uit 

Op het terras bij de Keizer
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Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Eindstand Mixed Manager

1 Evi v Rixtel Ruud v Kilsdonk/Sabitri Heesakkers/Johan Pen-
ninx/Annie Boetzkes

1781

2 Lauri de Greef Bas Fransen/Sabitri Heesakkers/Chiel Meulen-
dijks/Anne Swinkels

1699,5

3 Gert Lahaije Michael Hollanders/Annie Boetzkes/Jan de Jong/
Sabitri Heesakkers

1673

4 Annie Boetzkes Jan de Jong/Evelien Kuypers/Bas Fransen/Sabi-
tri Heesakkers

1668

5 Bas Fransen Jan de Jong/Sabitri Heesakkers/Johan Penninx/
Anja Beekmans

1644

6 Anja Beekmans Ruud v Kilsdonk/Suzanne Bouman/Teun vd 
Vorst/Evi v Rixtel

1635,5

7 Jeroen Lutterman Johan Penninx/Sabitri Heesakkers/Tiny Verbrug-
ge/Robin Slaets

1635,5

8 Marloes de Greef Martijn v Oeffel/Sabitri Heesakkers/Ruud Meu-
lendijks/Evi v Rixtel

1605

9 Monika Slaets Bas Fransen/Anne Swinkels/Teun vd Vorst/Annie 
Boetzkes

1600

10 Hein v Vijfeijken Jan de Jong/Evi v Rixtel/Teun vd Vorst/Annie 
Boetzkes

1580

11 Yvonne Lahaije Jan de Jong/Sabitri Heesakkers/Rob Hollanders/
Anja Beekmans

1558

12 Paul Boelens Jan de Jong/Sabitri Heesakkers/Johan Penninx/
Dora Polman

1488

partij te winnen en een 
tweede nipt te verliezen 
met 22-24 maar Martin en 
ik konden niet tot de 21 ko-
men. Wel een paar keer 
heel dicht bij maar ja, dat 
telt niet mee.
Navraag leerde dat het 
poule systeem ook meteen 
een afval systeem was. 
Om één uur waren we 
klaar met het toernooi en 
konden we eigenlijk al 

weer naar huis. Na nog 
een onderling partijtje te 
hebben gespeeld zijn we 
gaan douchen en hebben 
we bij de sporthal nog wat 
gedronken op het terras. 
Op de vraag van Rob via 
de app: Wie gaan er van-
middag naar de huldiging?, 
kon ik dus als eerste rea-
geren met: Ik. Met de ge-
zellige muziek van Roel in 
de auto zijn we ‘feestend’ 

terug gereden naar Hel-
mond waar we precies op 
tijd waren voor de huldi-
ging. Wat een timing!
We hebben een dag met 
een best wel teleurstellend 
toernooi toch gezellig af-
gesloten bij Suytkade in 
Helmond met heel veel 
Mixed leden en andere be-
kenden.

Jij komt toch ook?

Zaterdag 8 september a.s.
Mixedgrill 2018
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1ste klasse  

1 Heeze 1 14-75

2 Eindhoven 1 14-68

3 Con Brio 5 14-63

4 Mixed 4 14-58

5 Con Brio 6 14-53

6 SM Bruang 2 14-53

7 Mierlo 5 14-42

8 Bakel 2 14-36

Hoofdklasse
1 BCV 73 1 13-73

2 Mixed 1 13-60

3 Mierlo 2 13-56

4 Hanevoet 1 13-51

5 Fair Play 1 13-47

6 Con Brio 3 12-52

7 Brabantia 1 12-51

8 Sm Bruang 1 12-49

9 Bakel 1 13-41

10 Con Brio 4 12-40

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

Einduitslag 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

Scoringspercentages en uitslagen

Scoringspercentages  Heren
s w %

1 Rob Slaets 28 26 93
2 Jan de Jong 19 16 84
3 Mari Donkers 15 12 80
4 Johan Penninx 22 17 77
5 Ronald Hertogs 21 16 76
6 Chiel Meulendijks 15 11 73
7 Paul Boelens 13 09 69
8 Rene Schepers 19 13 68
9 Remco Driessens 25 17 68
10 Michael Hollanders 25 17 68
11 Paul van de Vegt 14 09 64
12 Tiny Verbrugge 11 07 64
13 Ruud v Kilsdonk 26 16 62
14 Teun vd Vorst 36 22 61
15 Hein v Vijfeijken 17 10 59
16 Jeroen Lutterman 28 16 57
17 Bas Gerrits 09 05 56
18 Bas Fransen 28 15 54
19 Martijn Coppens 33 17 52
20 Martijn v Oeffel 31 15 48
21 Martin Kuijpers 31 15 48
22 Rob Hollanders 25 12 48
23 Ruud Meulendijks 24 09 38
24 Gert Lahaije 31 11 35
25 Mikel Iven 03 01 33
26 Toon Slaets 15 5 33
27 Bas v Lieshout 25 05 20
28 Theo Mouris 14 02 14

 

Scoringspercentages  Dames
s w %

1 Anniek v Leuken 21 19 90
2 Lauri de Greef 23 18 73
3 Lisa v Vijfeijken 18 14 78
4 Evelien Kuijpers 25 19 76
5 Sabitri Heesakkers 39 28 72
6 Anne Swinkels 24 17 71
7 Steffie Boelens 27 19 70
8 Yvonne Lahaiije 09 06 67
9 Marije Daems 30 20 67
10 Robin Slaets 20 13 65
11 Suzanne Bouman 25 16 64
12 Katja vd Vorst 27 17 63
13 Mirjam vd Wijdeven 17 09 53
14 Anke v Dijk 23 12 52
15 Evi v Rixte. 30 15 50
16 Dora Polman 04 02 50
17 Monika Slaets 16 07 44
18 Annie Boetzkes 32 12 38
19 Monique v Bommel 28 10 36
20 Anja Beekmans 26 09 35
21 Angela Zijlmans 03 01 33
22 Maridy Daems 15 05 33
23 Betsie v Hooff 10 03 30
24 Marianne v Dijk 19 04 21

 
Uitslagen Mei
Dat. Team Bn

25-04 BCV’73 - Mixed 1 3
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Teams seizoen 2018-2019

Mixed 1
TOP- klasse
1 Anke van Dijk
2 Robin Slaets
3 Dorien Maas
1 Ruud v Kilsdonk
2 René Schepers
3 Jan de Jong TL
4 Paul vd Vegt

Mixed 2
Hoofdklasse
1 Maaike Horijon
2 Monika Slaets
3 Marloes de Greef
1 Johan Penninx
2 Michael Hollanders
3 Rob Hollanders TL

Mixed 3
Overgangsklasse
1 Evelien Kuijpers
2 Anne Swinkels TL
3 Lauri de Greef
1 Jurgen v Kraaij
2 Paul Boelens
3 Jeroen Lutterman

Mixed 4
Overgangsklasse
1 Maridy Daems
2 Mirjam vd Wijdeven
3 Marlie Fransen
1 Arne vd Wijdeven
2 Roger v Lieshout
3 Ruud Fransen TL

Mixed 6
Eerste klasse
1 Lisa v Vijfeijken
2 Sabitri Heesakkers
3 Romy Brummelkamp
1 Rob Slaets TL
2 Remco Driessens

Mixed 5
Eerste klasse
1 Anniek v Leuken
2 Evi v Rixtel
3 Marije Daems
1 Bas Fransen TL
2 Martin Kuijpers

Mixed 7
Tweede klasse
1 Steffie Boelens
2 Katja vd Vorst
3 Yvonne Lahaije
4 Angela Zijlmans
1 Teun vd Vorst
2 Martijn Coppens TL
3 Sven Hoogkamer
4 Maikel Iven

Op 31 maart werd het for-
mulier verstuurd waarin 
de senioren van onze ver-
eniging zich op konden 
geven voor het nieuwe 
seizoen 2018-2019. Hier-
mee was de start gemaakt 
voor de competitiecom-
missie om de nieuwe 
teams te gaan samenstel-
len. Dit jaar zijn Gert, An-
gela en ondergetekende 
bijzonder druk geweest 
om het voor iedereen zo 
goed mogelijk te regelen.
De teams worden, zoals 
wellicht inmiddels bekend, 
volgens enkele regels 
vast gesteld. Hierbij staat 
speelsterkte bovenaan. 
Mochten er daarna nog 
twijfelgevallen zijn dan kij-
ken we naar de mening 
van de trainer, de diverse 
wensen, trainingsopkomst 
etc..
Gelukkig bleek al snel dat 
we dit jaar veel spelers 
zouden hebben die graag 
mee zouden willen doen 
aan de competitie, ook dit 
is nooit een zekerheid 

aangezien we wel genoeg 
mensen van een bepaald 
gelijk niveau moeten heb-
ben om een team te kun-
nen maken. Al snel bleek 
dat we 7 mooie teams zon-
der noemenswaardige pro-
blemen konden noteren. 
Vervolgens, na een goed 
gesprek met de jeugdcom-
missie, hadden we ook een 
geweldig leuk jeugdteam 
dat voor het eerst gaat 
deelnemen aan de senio-
rencompetitie in de 3e 
klasse, super!
Wel gaan we hier regelen 
dat er bij elke wedstrijd van 
dit team een ervaren vol-
wassene zit om de wed-
strijden in goede baan te 
leiden. Hiermee hadden 
we al 8 mooie teams. Ver-
volgens zijn we gaan kijken 
of we misschien bij andere 
verenigingen dames zou-
den kunnen vinden om zo-
doende nog 2 teams meer 
te kunnen maken. Even 
leek het er op dat er 3 da-
mes in de OV-klasse kon-
den meespelen als gast-
speelsters, helaas is dit 
uiteindelijk toch niet door-
gegaan. Dus volgde het 
lobbyen onder eigen leden 
om zodoende het dameste-
kort toch op te kunnen los-
sen. Gelukkig waren er en-
kele dames die bereid wa-
ren om ons te helpen door 

toch competitie te gaan 
spelen of door in een an-
der team te gaan spelen 
dan wellicht verwacht. Ook 
enkele leden uit de 2e 
klasse hebben goed mee-
gedacht in een oplossing 
die wij in 1e instantie niet 
gezien hadden, waardoor 
ook hier de puzzel uitein-
delijk gemaakt kon wor-
den.
Namens de commissie be-
dankt allemaal voor het 
meedenken en af en toe 
om jullie begrip.
Wij doen er alles aan om 
het voor zoveel mogelijk 
mensen goed te doen, 
jammer genoeg is dat niet 
altijd helemaal mogelijk. 
Toch ben ik ervan over-
tuigd dat we erin geslaagd 
zijn om maar liefst 10 
mooie teams, in alle klas-
sen van de HBB, samen te 
stellen!
Wij wensen alle spelers en 
speelsters veel succes en 
nog veel belangrijker, veel 
speelplezier!

Namens de CC,
Ruud Fransen
VCL

Teamsamenstelling 2018-2019

Een hele klus!
Door Ruud Fransen
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Prikbord

Mixed 8
Derde klasse
1 Lieke Fransen
2 Sanne v Lieshout
3 Anne Slaets TL
1 Tristan Verstappen
2 Mathijs Janssen
3 Joran Jansen

Mixed 9
Vierde klasse
1 Betsie v Hoof
2 Anja Beekmans
3 Annie Boetzkes
4 Dora Polman
5 Jadzia Spaan
1 Mari Donkers
2 Hein v Vijfeijken
3 Theo Mouris TL

Mixed 10
Vierde klasse
1 Suzanne Bouman
2 Monique v Bommel TL
3 Marianne v Dijk
1 Chiel Meulendijks
2 Ronald Hertogs
3 Dennis Verlijsdonk
4 Ruud Meulendijks

Stuur een le
uke foto na

ar redactie
@bcmixed.nl
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